
          

 

 

 

 

 

               

 

                                 

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) 

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
190 หมู่ที่ 4  ต าบลไม้ยา  อ าเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  



                                      

                                            ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 

ปีงบประมาณ 2564 - 2566 
……………………………………… 

  ด้วยโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  ต าบลไม้ยา  อ าเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยการบริหารงาน  4  กลุ่มงาน  คือ  กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
กลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานอ านวยการ  ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 – 
2566  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เรียบร้อยแล้ว 

  ทั้งนีแ้ผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 - 2566 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  จึงประกาศให้ใช้
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา  ปีงบประมาณ 2564 – 2566  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  

2563  เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2563  

                                             

                                                           

                  (นายผ่อง  ปินตาเป็ก)              (นายพิเศษ  ถาแหล่ง) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐาน                   ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม                      
                 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
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          แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ได้จัดท าขึ้น
โดยยึดนโยบาย  จุดเน้น  กลยุทธ์  มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผลการวิเคราะห์
จากสภาพปัจจุบัน  จุดเด่น จุดด้อย ความต้องการของนักเรียน  โรงเรียนและชุมชน  มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเป็นเครื่องมือในการนิเทศ  
ก ากับ  ติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
            ขอขอบคุณ  นายพิเศษ  ถาแหล่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชน  ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปงีบประมาณ 2564 - 2566  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 
 
                                                                    งานงบประมาณและแผน 

   โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 - 2566   
 

สารบัญ 

  
เร่ือง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่  1  สภาพปัจจุบันของโรงเรียน                                                                    1 
 - ประวัติโรงเรียน 1 

 - ข้อมูลพื้นที่ของโรงเรียน                                                                                                              2 

 - ข้อมูลอาคารสถานที่                                                                                                                    3 

 - แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 4 

 - รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 5 

 - ข้อมูลนักเรียน   6 

 - ข้อมูลครูและบุคลากร 6 

 - ผลงานที่ประสบความส าเร็จ 7 

 - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม                                                                          9 
ส่วนที่  2  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์ ของโรงเรียน       14                                                  
ส่วนที่  3  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 - 2566 24 
              - กรอบแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ระยะ 3 ปี (2564–2566) 27 
ภาคผนวก  
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 - 2566   
 

ส่วนที ่ 1 
   สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 
ประวัติโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 

 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี 190 หมู่ 4 บ้านสันสะอาด ต าบลไม้ยา  อ าเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57290 โทรศัพท์ 0-5367-2370  โทรสาร  0-5367-2370  มีเนื้อที่ทั้งหมด 
78 ไร่ 200 ตารางวา  เดิมพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมสามารถจัดตั้งขึ้นมาได้ก็
ด้วยความร่วมมือร่วมใจและร่วมกันสร้างจากประชาชนต าบลไม้ยา โดยการน าของนายบุญปั๋น ไกลถิ่น  ก านัน
ต าบลไม้ยา(ขณะนั้นนั้น) และได้รับการสนับสนุนจากนายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดเชียงราย เขต 2 นายพร โนเลี่ยม สมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย เขตอ าเภอพญาเม็งราย ตลอดจน
พ่อค้า คหบดี และกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาต าบลไม้ยาเป็นอย่างดี 
 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลไม้ยาสังกัดส านักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2533  โดยมี  นายสนั่น หล้านามวงศ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
พญาเม็งราย มารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมครั้งแรก มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนจ านวน 
83 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน มีครูมาช่วยสอนจากโรงเรียนพญาเม็งราย 2 คน และจากกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาต าบลไม้
ยา       อีก 2 คน จากนั้นส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้บรรจุแต่งตั้งครูรุ่นแรกจ านวน 3 คนมาปฏิบัติการ
สอน  

 ต่อมาใน วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2533  นายประเสริฐ กันทะวัง มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2533 – 2536  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  พ.ศ. 2536 – 2538 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการเมื่อ พ.ศ. 2538 – 2541และได้
เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  (ค.อมต.สศ)  และโครงการโรงเรียนศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม (รพชส.) รุ่น 2 

  พ.ศ.2541 นายสัมฤทธิ์ นวะมะวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อ าเภอแม่ฟ้าหลวง                     
จังหวัดเชียงราย มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม และปีการศึกษา 2542 โรงเรียนไม้ยา
วิทยาคมได้เข้าโครงการโรงเรียนน าร่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

 พ.ศ. 2544  นางช่อฟ้า ม่วงมณี  อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวาวีวิทยาคม มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  

 พ.ศ. 2546  นายอุทร  นัดดากุล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพะเยาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 
แต่งตั้งมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
 21 พฤษภาคม 2551  นายอุทิศ  ศิริรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยแย้ จังหวัดชัยภูมิ ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  
 6  มกราคม  2553  นายสมเกียรติ  รู้ธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อ าเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม   
 24  ตุลาคม  2561  นายพิเศษ  ถาแหล่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา  อ าเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  จนถึงปัจจุบัน 
 24  พฤศจิกายน  2563  นางพรรณวิภา  สมสะอาด  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงค าวิทยาคม จังหวัด
พะเยา  ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  จนถึงปัจจุบัน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 - 2566   
 

ปัจจุบัน  
  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม มีนักเรียนจ านวน 239 คน  (ข้อมูล 10  มิถุนายน  2563)  จ านวน 12 ห้องเรียน  
จ าแนกออกเป็นนักเรียนชาย 126 คน  นักเรียนหญิง 114 คน  บุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 29 คน ประกอบด้วย  
ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน  ครู 16 คน พนักงานราชการ 3 คน  ครูอัตราจ้าง 5 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คนและ
ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน  
  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจ าต าบลขนาดเล็กมีเขตพ้ืนที่บริการ  คือ  โรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตต าบลไม้ยา จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านห้วยก้าง“รัฐประชาสงเคราะห์” โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์
วิทยา  และโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168  
  
e-mail : maiya_190@hotmail.com   website  www.maiyavit.ac.th 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
อาณาเขตตดิต่อ 
           ทิศเหนือ                 ติดกับบ้านห้วยก้าง หมู่ที่  14 

 ทิศใต้        ติดกับบ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ที่  18 
 ทิศตะวันออก         ติดกับบ้านสันสะอาด  หมู่ที่  4 

   ทิศตะวันตก       ติดกับถนนสาย สันต้นหมื่น-แม่ต่ าน้อย หมู่ที่  6 
 
 

mailto:maiya_190@hotmail.com
http://www.maiyavit.ac.th/
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 - 2566   
 

อาคารสถานที่ 

จ านวนอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน   
-  อาคารเรียน แบบ 216 ล (ปรับปรุง 29)             จ านวน  1  หลัง  
-  อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง)          จ านวน  1  หลัง 
-  อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข (ชั้นเดียว)                     จ านวน  1  หลัง  
-  อาคารโรงฝึกงาน                       จ านวน  1  หลัง  
-  อาคารจริยธรรมทันใจ      จ านวน  1  หลัง   
-  อาคารเกษตร       จ านวน  1  หลัง   
-  เรือนพยาบาล       จ านวน  1  หลัง   
-  โรงเพาะเลี้ยงไส้เดือน      จ านวน  1  หลัง  
-  เวทีมวย       จ านวน  1  หลัง   
 
จ านวนห้องศูนย์การเรียนและห้องปฏิบัติการ   
 ห้องสมุด         จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป       จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)     จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(เคมี)      จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)     จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศ    จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องศูนย์การเรียนภาษาไทย     จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องโสตทัศนศึกษา      จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องส านักงาน       จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องบริหารงานวิชาการ      จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์     จ านวน  2  ห้อง   
 ห้องศูนย์การเรียนสังคมศึกษา     จ านวน  2  ห้อง   
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แผนผังโครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียนไมย้าวิทยาคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

กลุม่งาน 
วิชาการ 

กลุ่มงาน 
กิจการนักเรียน 

กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

กลุ่มงาน 
อ านวยการ 

       -  งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
       -  งานหลกัสูตรสถานศึกษา 
       -  งานวัดผลและประเมินผล 
       -  งานทะเบยีน 
       -  งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       -  งานหอ้งสมุด 
       -  งานนิเทศภายใน 
       -  งานพัฒนาสือ่นวัตกรรมและวิจยั 
       -  งานฝ่ายวิชาการ 

 

           -  งานระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน 
           -  งานระเบียบวินัย 
           -  งานสภานกัเรียน 
           -  งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
           -  งานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
              สารเสพติด 
           -  งานที่ปรึกษาประจ าชั้น 
           -  งานวินยัจราจร 
           -  งานสถานศึกษาสีขาว 
           -  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
           -  งานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

 
 

 
 

-  งานอาคารสถานที ่
-  งานโสตทัศนศึกษา 
-  งานสัมพันธ์ชุมชน 
-  งานประชาสัมพันธ์และ   
    สารสนเทศ 
-  งานเวรยาม 
-  งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ 
   กิจกรรมวันส าคัญ 
-  งานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

 

 -  งานบุคลากร    
 -  งานอัตราก าลัง 
 -  งานสร้างขวัญและ 
    ก าลังใจ 
 -  งานธุรการ  
-   งานปฏิคม 
 -  งานพัสดุและสินทรัพย ์
 -  งานการเงินและบัญช ี
 -  งานงบประมาณและ 
    แผน 
 -  งานประกันคุณภาพ 
    และควบคุมภายใน 
 -  งานยานพาหนะ 
 -  งานฝ่ายอ านวยการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ชมรมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
 
1. นายผ่อง ปินตาเป็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. นายยอด  ช่างเกิด  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
3. นางธนัฐศุภา อนันต์วรชัย ผู้แทนครู กรรมการ 
4. นายแทน เป็กธนู  ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
5. นายเอนก ไกลถิ่น   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
6. นางล าพึง มณีสุวรรณ        ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
7. นายสมชาย เก่งกล้า ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
8. นายเขียนทอง ไกลถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
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ข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2563                           

                         

                            ข้อมูล 
    ระดับช้ัน 

จ านวน 
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน  
หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 29 16 45 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 25 26 51 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 38 29 57 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 92 71 163 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 6 12 18 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 20 20 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 7 11 18 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 33 43 76 
รวมทั้งสิ้น 12 126 114 239 

 
ข้อมูลครูและบุคลากร  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม 2563          

                       ข้อมูล 
   ประเภทบุคลากร 

จ านวนบุคลากร  
หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 

ข้าราชการครู 2 15 17  
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) 2 1 3  

ครูอัตราจ้าง 3 2 5  
ลูกจ้างประจ า - - -  
ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 4  
ไปช่วยราชการ - - -  
มาช่วยราชการ - - -  

รวม 9 20 29  
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ผลงานที่ประสบความส าเร็จ   ปีการศึกษา 2562 
 
1.   เกียรติประวัติของโรงเรียน 
         -   โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2552) 
 -   โรงเรียนคุณธรรมชั้นน าและขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 5 โรงเรียน 
 -   โครงการไส้เดือนสายพันธ์กินขยะได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ 
        -   ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบดีเด่นด้านการอนุรักษพ์ลังงาน  สิ่งแวดล้อมและการเพ่ิมพ้ืนที่ 
              สีเขียวในโรงเรียนและชุมชน  การประกวด Y  Green  School  Award  2017  โรงเรียน 
              ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า 

2.   เกียรติประวัติของนกัเรียน 
 1.  เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69  ประจ าปีการศึกษา 2562  ระดับชาติ  ณ  จังหวัดสุโขทัย  จ านวน  6  รายการ 

รายการแข่งขัน ชื่อ – สกุล รางวัล ผู้ควบคุม 
1. อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ   
    ระดับ ม.4-6   

1. น.ส.กัญญากร  ธรรมรักษา 
2. น.ส.วรพิชชา  วรวงค์ 
3. น.ส.อินทิรา  หมื่นดวง 

เหรียญ
ทอง 

น.ส.กนิษฐา  ฟองจ า 
นายพิสุทธิ์  ราญรอน 
 

2. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียนเรียงความ)  
ม.4-ม.6 

น.ส.ปภาวรินทร์  จันทร์เพ็ญ เหรียญ
ทอง 

น.ส.เอ่ียมฤทัย  จวบประสพ 

3. การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3 

ด.ญ.ณัฐการต์  สุริยะ เหรียญ
เงิน 

น.ส.ธนชัญา  ศุภศิริภิญโญ 

4. การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
   ม.4 – 6    

นายปรีชา  ธิโนชัย เหรียญ
เงิน 

นายเรืองเดช  ผิวพรรณ 

5. การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ม.1-ม.3 
 

1. ด.ญ.ณัชชา   จันทร์สม 
2. ด.ช.ณัฐกิตต์  สอนนันฐี 

เหรียญ
เงิน 

นายเรืองเดช  ผิวพรรณ 

6. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ด.ญ.ธิดารัตน์  กองธรรม เหรียญ
ทองแดง 

นางณิศวรา  จุลฤทิ์ 

 
 2.  ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2562  ณ  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

-  เกียรติบัตรเหรียญทอง    24   เหรียญ   คิดเป็นร้อยละ  45.28 
-  เกียรติบัตรเหรียญเงิน     16   เหรียญ คิดเป็นร้อยละ  30.19 

   -  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง    11    เหรียญ คิดเป็นร้อยละ  20.75 
   -  เกียรติบัตรเข้าร่วม       2    เหรียญ คิดเป็นร้อยละ   3.77 
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 3.  ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  สหวิทยาเขตอิงโขง  ประจ าปี 2562  
ณ  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ดังนี้ 

-  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ประเภทชายคู่  รุ่นไม่จ ากัดอายุ 
-  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ประเภททีมหญิง  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  

 
3. เกียรติบัตรของครู 
           - รางวัล ครูดีเด่น  จ านวน 3 คน  คือ 
   1. นางพิชญ์สินี   สิทธิโน     ครดีูวิทยาศาสตร์เด่น  
   2. นายไพฑูรย์    วงษ์งาม    บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม”ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย”  
   3. นางสาวรุจิรา   ค าศุภา    ผู้ฝึกสอนนักกีฬาการแข่งขันเปตอง 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     

ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    √ 

ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณภาพ  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์    √ 
ตัวบงชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                       √ 
ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    √ 
ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน √    

ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
                ส าคัญ 

  √  

ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

 
 

  √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     

ตัวบ่งชี้ท่ี  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

   √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     

ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  √  

 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ............ดี.................. โดยมีค่าเฉลี่ย......80.53..........   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก สถานศึกษามีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงจ านวน  1  ตัวบ่งชี้
และมีระดับคุณภาพดีจ านวน  2  ตัวบ่งชี้  จึงไม่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานจาก สมศ. 
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จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและข้อแสนอแนะจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
 
จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่
รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นท าเป็น มีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษา  มีการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด มผีลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรชัญา  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทขอสถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีผลการ
ด าเนินงานโครงการพิเศษ  เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  มีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับตัวบ่งชี้  รักษาตัวบ่งชี้และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษานวัตกรรม
และการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาโดยสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
ต่างมีส่วนร่วมและส่งเสริมการน าหลักการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมาด าเนินการโดยการ
สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียน  ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจัดท าโครงการโรงเรียนใกล้บ้าน โครงการไส้เดือนสายพันธุ์กินขยะ ได้รับ
รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ  ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนานักเรียน  ด้านการคิดการวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบและเป็นโครงการพิเศษต่อเนื่อง  คือการสอนโครงงานเรื่องการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (ปุ๋ย)
จากไส้เดือน เป็นโครงงานที่ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน  โครงงานศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยต่อการ
เจริญเติบโตของต้นดอกชวนชม โครงงานปุ๋ยหมักชีวภาพซากขยะ  โครงการแหล่งเรียนรู้สวนป่าในโรงเรียน 
เป็นสวนป่าแห่งการศึกษาต้นไม้ยืนต้นประจ าจังหวัดต่างๆ เช่น  ต้นกระบาก  จังหวัดยโสธร  ต้นดอก
ล าดวน  จังหวัดศรีสระเกษ  ต้นกาสะลองค า จังหวัดเชียงราย ฯลฯ  และต้นไม้ในวรรณคดี เช่น  ร าเพย  
ลีลาวดี  นมสวรรค์ ฯลฯ  เป็นต้น 
 
จุดควรพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนคือ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขและพลศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ
ภาษาต่างประเทศ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 - 2566   
 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวง

ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 

1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
1. การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีควรรวม

โครงการ/กิจกรรม  ที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน  เป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกันไม่ซ้ าซ้อน  สะดวกในการ
ประเมินผลด าเนินการและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

2.  การจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ควรมีการสรุปผลการด าเนินงาน  โดยแยกเป็น 2 ส่วน  ส่วน
แรกเป็นความส าเร็จของการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ส่วนที่ 2 เป็นร้อยละความพึงพอใจของผู้
ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง (คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง และผู้น าชุมชน)   
เป็นต้น 

3.  บัญญัติ 20 ประการที่ทางโรงเรียนก าหนดให้ผู้เรียนยึดเป็นแนวปฏิบัติ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สถานศึกษาควรติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  หรือแสดงไว้ในทุกจุดที่เหมาะสม
ให้นักเรียนเรียนได้เห็นอย่างเด่นชัด  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเคยชิน 

4.  การจัดท าโครงการที่มีวัตถุประสงค์ หรือกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน  และต่อเนื่องกันควรรวมเป็น  
1  โครงการ  และแยกเป็นกิจกรรมๆ เพ่ือความสะดวกในการประเมินผลการด าเนินโครงการ 

5.  การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ควรสรุปผลส าเร็จจากการด าเนินงาน และสรุปความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม  นั้นๆ เป็นร้อยละ 

6.  โครงงาน/กิจกรรมต่างๆควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนสรุปผลการด าเนินโครงงาน (ผลดีผลเสีย 
อุปสรรคข้อเสนอแนะ)ด้วยตนเองและครูผู้ควบคุมโครงงาน/กิจกรรมควรสรุปผลการด าเนินโครงงาน/
กิจกรรม  พร้อมทั้งระบุด้วยเสนอแนะ  (ถ้ามี)  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าโครงงาน/กิจกรรม  ใน
ครั้งต่อไป 

7. สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ควรร่วมกันจัดท าโครงการเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

8.  สถานศึกษาควรส่งเสริม  พัฒนาบุคลากร  เพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  อย่างต่อเนื่อง 

9.  สถานศึกษาควรประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ประเมินผลตามสภาพจริง และควรวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในรายวิชาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับต่ าท าการสอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน  
เน้นวิธีการปฏิบัติตามบริบทศักยภาพผู้เรียนและศักยภาพสถานศึกษา ควรเน้นทักษะ การคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  มากกว่าทักษะการจ า 

10.  สถานศึกษาควรน าวิทยากรท้องถิ่น  รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดท าโครงงานฝึกอาชีพ
ชุมชนให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติจริงสัมผัสจริง ประสบปัญหาจริง เป็นรูปธรรม  มีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล  ร่วมกันระหว่าง  ครูผู้ควบคุม  กับวิทยากรท้องถิ่น  และมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 

11.  สถานศึกษาควรรักษาสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
นักเรียน ให้มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลตามปรัชญา ปณิธาน พันธ
กิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาและสอดคล้องกับแผนพัฒนา แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 - 2566   
 

และรายงานการประเมินตนเอง  ที่เป็นเอกลักษณ์  และจุดเด่น  อย่างเห็นได้ชัดเจนเชิงประจักษ์  อย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

12.  การจัดท าโครงการที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ควรรวมกิจกรรมที่มีวัตถุ 
ประสงค์คล้ายคลึงกัน  หรืออาจลงรายละเอียดตัวชี้วัดครอบคลุมในหลายตัวบ่งชี้  ไว้ในโครงการเดียว  
และประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ  โดยจัดท าอย่างเป็นระบบ (PDCA)  มีวัตถุประสงค์  
เป้าหมายรายละเอียดของกิจกรรม  ระบุระยะเวลาที่ชัดเจน  และควรสอดคล้องสัมพันธ์กัน  สามารถ
บรรลุเป้าหมายและประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์  หรือแก้ปัญหาได้ 

13.  ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านความรู้  ประสบการณ์  งานอาชีพของชุมชน  
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตชุมชนมาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  เพ่ือปลูก
จิตส านึกให้นักเรียนรักในถิ่นก าเนิดและเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืนกับ
ชุมชน 

14.  การจัดท าโครงการ/กิจกรรม ควรรวมโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกันเป็นโครงการเดียวกัน 
ไม่ซ้ าซ้อน  สะดวกในการสรุปผลการด าเนินงาน  โดยแยกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกเป็นความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการ ส่วนที่ 2 เป็นร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  ตัวแทนผู้ปกครอง  และผู้น าชุมชน)  เป็นต้น 

 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1. สถานศึกษาควรมุ่ งเน้นการพัฒนางานด้านวิชาการ โดยพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากข้ึน  โดยการอบรม  สัมมนาครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  มีการนิเทศ  ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2. ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียนและบุคคลภายนอก  เช่น  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ควรรักษาไว้ซึ่งความร่วมมือ  มุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียน  
และพัฒนาสถานศึกษาอันส่งผลสะท้อนถึงพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 3. สถานศึกษาควรจัดท าโครงการและกิจกรรมตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริง        
โครงการใดที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันน ามารวมเป็นโครงการเดียวกัน และเพ่ิมกิจกรรมเข้าไปใน
โครงการ  เพ่ือไม่ท าให้บุคลากรต้องรับภาระการด าเนินกิจกรรมมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ครูผู้ สอนควรวัดผลประเมินผล โดยใช้ เครื่องมือที่ หลากหลาย เช่น  แบบทดสอบ  
แบบสอบถามการสังเกตและควรปรับปรุงแบบทดสอบ  เปลี่ยนแปลงวิธีการสอน  ตามสภาพการณ์ปัจจุบันอย่าง
จริงจังทุกภาคเรียน  ให้ครอบคลุม  ชัดเจน  เข้ากับบริบทและสภาพผู้เรียน  (วิเคราะห์  ประเมินจริงทุก
กระบวนการและบันทึกปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีข้อเสนอแนะในบันทึกหลัง
สอนทุกครั้ง  เพื่อท าการวิจัยในชั้นเรียนและหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม) 



13 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 - 2566   
 

2. ผู้บริหาร  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานศึกษา  ควรพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้เข้มข้น  มีดัชนีชี้วัดและมาตรการที่ชัดเจน 

3. สถานศึกษาควรเพ่ิมประสิทธิภาพและรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การให้มีสอดคล้องและได้ตามวัตถุประสงค์ของสาระวิชา  จัดให้มีกิจกรรมที่กระชับ  และเตรียมอุปกรณ์  สื่อ  และ
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายให้เต็มศักยภาพของครูผู้สอน  ผู้ถ่ายทอดวิชา 

 
4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 

-   
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี  (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 การน าหลักการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมาด าเนินการโดยการสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียน ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน  โดยผ่านโครงการ กิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการโรงเรียนใกล้บ้าน โครงการไส้เดือนสายพันธุ์กิน
ขยะได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนานักเรียน  ในด้านการคิดการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบและเป็นโครงการพิเศษต่อเนื่อง คือการสอนโครงงานเรื่องการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
(ปุ๋ย)  จากไส้เดือน เป็นโครงงานที่ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน  โครงงานศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยต่อการ
เจริญเติบโตของต้นดอกชวนชม โครงงานปุ๋ยหมักชีวภาพซากขยะ แหล่งเรียนรู้สวนป่าโรงเรียน เป็นสวนป่า
แห่งการศึกษาต้นไม้ยืนต้นประจ าจังหวัดต่างๆ เช่น ต้นกระบาก จังหวัดยโสธร  ต้นดอกล าดวน  จังหวัดศรี
สะเกษ ต้นยางนา จังหวัดอุบลราชธานี ต้นสัตตบรรณ  จังหวัดสมุทรสาคร  ต้นโมกข์  จังหวัดราชบุรี  ต้น
ประดู่ จังหวัดภูเก็ต  ต้นทองกวาว  จังหวัดเชียงใหม่  ต้นกาสะลองค า  จังหวัดเชียงราย  ต้นจามจุรี  จังหวัด
ล าพูน  ต้นอินทนิลน้ า  จังหวัดสกลนคร  ต้นมะขามป้อม  จังหวัดสระแก้ว  ต้นหว้า  จังหวัดเพชรบุรี  ต้นสัก  
จังหวัดอุตรดิตถ์  ต้นมะเดื่อ  จังหวัดชุมพร  ต้นรัง  จังหวัดอุดร  ต้นขี้เหล็กบ้าน  จังหวัดชัยภูมิและต้นไม้ใน
วรรณคดี  เช่น  ร าเพย  ลีลาวดี  นมสวรรค์  ดอกแก้ว  จ าปา  จ าปี  บานบุรี ฯลฯ 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ   กลยทุธ์  

------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 

 
   สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน  “พระธาตุปูล้าน” 

      สีประจ ำโรงเรียน    เขียว – ขาว 
      ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน    ดอกเฟ่ืองฟ้า 

   อักษรย่อของโรงเรียน          ม.ย.ว. 
 

วิสัยทัศน์     “ โรงเรียนไม้ยาวทิยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ก้าวทันเทคโนโลยี  
มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะในศตวรรษท่ี 21” 

 
พันธกิจ  

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ก้าวทันเทคโนโลยี  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เป็นครูมืออาชีพ 
4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพบริบทในศตวรรษ

ที่ 21 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในทุกภาคส่วน 

 
ปรัชญำ  “เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น าสังคม อุดมสุขภาพ” 

คติพจน์  “ธม.โม  หเว  รก.ขติ  ธม.มจารึ ”   หมายถึง  ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน     แหล่งเรียนรู้สวนป่า 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   ทักษะชีวติดี  มีจิตสาธารณะ 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
เป้ำประสงค์  
 

1. ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี  
2. ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. ครูมีทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เป็นครูมืออาชีพ 
4. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพบริบทใน 

ศตวรรษท่ี 21 
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในทุกภาคส่วน 

  .  
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการอ่าน เขียนสื่อสาร ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่ก าหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการคิดค านวณไดต้ามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่ก าหนด 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณใช้เหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 70 สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มทีักษะแก้ปัญหาได้ตามวัย 
5. ผู้เรียนร้อยละ 70 สามารถรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง สามารถท างานเปน็ทีม 
6. ผู้เรียนร้อยละ 65 สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
7. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ             
8. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  

มีคุณธรรมและใช้พัฒนาตนเอง 
9. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
10. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
11. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดบั 2.5 ขึ้นไป 
12. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
13. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดบั 3.0 ขึ้นไป 
14. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
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15. ผู้เรียนร้อยละ 70  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
16. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2.5  ขึ้นไป 
17. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะอาชีพพืน้ฐาน 
18. ผู้เรียนร้อยละ 80 ศึกษาต่อในระดับชัน้ทีสู่งขึ้น 
19. ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ด ี
20. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีภาวะผูน้ า 
21. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีจิตสาธารณะ 
22. ผู้เรียนร้อยละ 95 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วนัส าคัญ และท้องถิ่น  
23. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบนัหลักของชาต ิ
24. ผู้เรียนร้อยละ 100 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
25. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักความภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมไทย และทอ้งถิ่น 
26. ผู้เรียนร้อยละ 95 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็น 
27. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และของโลก  มี

คุณธรรมจริยธรรม 
28. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนัก ส่วนสูงและพัฒนาการทางรา่งกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
29. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัตตินตามสุขบัญญตัิ 10 ประการ 
30. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคกุคามรูปแบบใหม่ 
31. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
32. สถานศึกษาก าหนดวิสยัทัศน์และพันธกิจทีส่อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัตไิด้จริง 

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  นโยบายของรัฐบาล 
และต้นสังกัดทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

33. สถานศึกษามีแผนพฒันาการศึกษาที่ครอบคลุมวิสยัทัศน์ และพนัธกิจ ของสถานศึกษา ที่ได้รบัความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สามารถด าเนินการได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

34. สถานศึกษามีการด าเนนิงานพฒันาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม คลอบ
คลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ พฒันาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการ ข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

35. สถานศึกษามีการนิเทศภายในและก ากับติดตามงานอยา่งเป็นระบบ 
36. สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
37. สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรทวิศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาชีพ 
38. สถานศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาและพฒันาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ปี

การศึกษาละ 1 คร้ัง 
39. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
40. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง ตามความต้องการความถนัด 

และความสนใจ 
41. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างน้อยปี

การศึกษาละ 10 คร้ัง 
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42. สถานศึกษามีแหลง่เรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียนและมีความความปลอดภัย 

43. ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย   
44. ครูร้อยละ 70 จัดกระบวนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์   
45. ครูร้อยละ 80 จัดการกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
46. ครูร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีส าหรับการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน 
47. ครูร้อยละ 75 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภมูิปัญญาท้องถิน่ บูรณาการในการจัดการ

เรียนการสอน 
48. ครูร้อยละ 70 มีการประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับน าผลมาพฒันาผู้เรียนและมีการ

บริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี มีปฏสิัมพันธ์เชิงบวก  
49. ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
50. ครูร้อยละ 90 ใช้กระบวนการ PLC ส าหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 
ด้ำนผู้เรียน 

พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพของตนเองให้เป็นคนเก่ง  คนดี กล้า
แสดงออก มีอาชีพ  สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ซึ่งเป็นบุคลากรดังต่อไปนี้ 

  1.  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   
  2.  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น 
  3.  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
  4.  มีทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยี 
  5.  กล้าแสดงออก 
  7.  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 

8.  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด ารงชีวิตแบบไทยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9.  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ด้ำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
  1.  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  โดยเน้นความถนัดและความสนใจ 
  2.  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นและยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

ด้ำนบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม 
  1.  จัดสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน  
  2.  จัดให้มีสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยและเหมาะสม 
  3.  จัดให้มีศูนย์การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  4.  จัดกิจกรรมที่เน้นพัฒนาทักษะการคิด 

5.  มีการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของครูและผู้เรียน  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
               เป็นส าคัญ 

 6.  ครูมีแผนวัดผลประเมินผลทุกรายวิชา  และมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 วิชา 
                         ต่อภาคเรียน 
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ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
ชุมชนองค์กรของรัฐและเอกชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถทางวิชาการ และด้านวิชาชีพ 
  2.   บุคลกากรได้รับการส่งเสริมด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน 
  3.   บุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

ด้ำนระบบบริหำรและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  1.  โรงเรียนมีการชี้แจงบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
  2.  โรงเรียนมีการนิเทศการปฏิบัติงาน 
 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักควำมพอเพียง 
ควำมพอประมำณ    เนื้อหารายละเอียดพอประมาณกับบริบทของโรงเรียน 
ควำมมีเหตุผล         การใช้เหตุและผลในการวิเคราะห์  และแก้ปัญหาการประกอบ    
                           อาชีพตาม  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งผลให้งาน 
                           ประสบความส าเร็จ 
กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี     การฝึกทักษะในการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนเป็นแนวทางในการ 
                           ส่งเสรมิการเลือกอาชีพในอนาคตของผู้เรียน 

เงื่อนไข 
เงื่อนไขควำมรู้         การกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
เงื่อนไขคุณธรรม      ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง   
                           มุ่งม่ันในการท างาน   มีจิตสาธารณะ 

 
ยุทธศำสตร์ของสพฐ. 
 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส่งเสริม 
    ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 
   ศักยภาพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร 
 

1. กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ พันธกิจ 
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
   ก้าวทันเทคโนโลยี เต็มตามศักยภาพ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวทัน 
   เทคโนโลยี  

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
   ทักษะชีวิต 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะ 
   ชีวิต 

3. พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
5. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและจัดการแบบ 
   มีส่วนร่วม 

4. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการแบบ 
   มีส่วนร่วม 

 
2. พันธกิจ 

 
พันธกิจ เป้ำประสงค์ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวทัน 
    เทคโนโลยี  

1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวทัน 
   เทคโนโลยี  

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะ 
    ชีวิต 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต 

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มี 
    คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ  มีความเป็นครูมืออาชีพ 

4. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการแบบ 
   มีส่วนร่วม 

4. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มี 
   คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 5. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   แบบมีส่วนร่วม 
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3. เป้ำประสงค์ 
 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวทัน 
   เทคโนโลยี  

1. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการอ่าน  
   เขียนสื่อสาร ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาท่ีก าหนด 

 2. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการคิดค านวณได้ 
   ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่ก าหนด 

 3. ผู้เรียนร้อยละ 70 ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
   คิดอย่างมีวิจารณญาณใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 4. ผู้เรียนร้อยละ 70 สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความ 
   คิดเห็น มีทักษะแก้ปัญหาได้ตามวัย 

 5. ผู้เรียนร้อยละ 70 สามารถรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง  
   สามารถท างานเป็นทีม 

 6. ผู้เรียนร้อยละ 65 สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ 
   เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

 7. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
   สารสนเทศ             

 8. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ส าหรับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและใช้  
   พัฒนาตนเอง 

 9. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ภาษาไทย ระดับ 3.0 ขึ้นไป 

 10. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

 11. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

 12. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     สังคมศึกษาฯ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

 13. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ศิลปะ ระดับ 3.0 ขึ้นไป 

 14. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3.0 ขึ้นไป 

 15. ผู้เรียนร้อยละ 70  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     การงานอาชีพ ระดับ 3.0 ขึ้นไป 

 16. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2.5  ขึ้นไป 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 28. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนัก ส่วนสูงและพัฒนาการทาง 

     ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม 
     อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 29. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติตนตาม 
     สุขบัญญัติ 10 ประการ 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิต 17. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะอาชีพพ้ืนฐาน 
 18. ผู้เรียนร้อยละ 80 ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 19. ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง 

     ประสงค์ ในระดับ ดี 
 20. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีภาวะ 

     ผู้น า 
 21. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีจิตสาธารณะ 
 22. ผู้เรียนร้อยละ 95 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ  

     และท้องถิ่น  
 23. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 

     ในสถาบันหลักของชาติ 
 24. ผู้เรียนร้อยละ 100 ยึดมั่นการปกครองระบอบ 

     ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 25. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 

     ความภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมไทย และท้องถิ่น 
 26. ผู้เรียนร้อยละ 95 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ 

     แตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็น 
 27. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 

     ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และของโลก  มี 
     คุณธรรมจริยธรรม 

 30. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจาก 
     ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

 31. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการ 
     ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ  มีความเป็นครูมืออาชีพ 

40. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้า 
     รับการพัฒนาตนเอง ตามความต้องการความถนัด และ 
     ความสนใจ 

 41. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประชุมแลกเปลี่ยน 
     เรียนรู้และพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างน้อยปี 
     การศึกษาละ 10 ครั้ง 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 43. ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย   
 44. ครูร้อยละ 70 จัดกระบวนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนเกิด 

     กระบวนการคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์   
 45. ครูร้อยละ 80 จัดการกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 

     ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
 46. ครูร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีส าหรับการพัฒนา 

     กระบวนการการจัดการเรียนการสอน 
 47. ครูร้อยละ 75 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 

     โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการ 
     เรียนการสอน 

 48. ครูร้อยละ 70 มีการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ 
     ข้อมูลย้อนกลับน าผลมาพัฒนาผู้เรียนและมีการบริหาร 
     จัดการชั้นเรียนที่ดี มีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก  

 49. ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่ 
     เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

 50. ครูร้อยละ 90 ใช้กระบวนการ PLC ส าหรับการ 
     พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

32. สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจทีส่อดคล้อง 
     กับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง  
     ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
     วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  นโยบายของ 
     รัฐบาล และต้นสังกัดทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 34. สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
     และการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม คลอบคลุม 
     งานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูบุคลากร 
     ของโรงเรียนและบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศอย่าง 
     มีประสิทธิภาพ 

 35. สถานศึกษามีการนิเทศภายในและก ากับติดตามงาน 
     อย่างเป็นระบบ 

 36. สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8  
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 37. สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรทวิศึกษาเพื่อส่งเสริม 
     วชิาชีพ 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 38. สถานศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา 

     และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ปีการศึกษา 
     ละ 1 ครั้ง 

 39. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ 
     ความต้องการของผู้เรียน 

5. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและ 
   การจัดการแบบมีส่วนร่วม 

33. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีครอบคลุม 
     วสิัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษา ทีไ่ด้รับความ 
     เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     สามารถด าเนินการได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนา 
     คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 42. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
     และจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของ 
     นักเรียนและมีความความปลอดภัย 
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ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ  2564 - 2566 

 
ประมำณกำรงบประมำณตำมนโยบำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 

ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ปีงบประมำณ 2564 
  

1. ประเภทเงินอุดหนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
  

ที ่
  

จ ำนวนนักเรียน 
  

รำยหัวที่ได้/คน/ปี 
  

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1 นักเรียนม.ต้นจ านวน  163 คน 3,500.00 570,500.00 

2 นักเรียนม.ปลายจ านวน  76 คน 3,800.00 288,800.00 

รวมทั้งสิ้น 859,300.00 

 

 
กำรจัดสรรงบประมำณ 

  

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ร้อยละ 

รำยจ่ำยประจ ำ     

1 ค่าสาธารณูปโภค    140,000.00 16 

2 ค่าเดินทางไปราชการ  50,000.00 5 

3 งบสภาพคล่อง 100,000.00 12 

รวม 280,000.00 33  

งบบริหำรงำนตำมโครงกำร   

1 กลุ่มงานวิชาการ  221,000.00 26 

2 กลุ่มงานกิจการนักเรียน   27,400.00 3 

3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  166,500.00 19 

4 กลุ่มงานอ านวยการ  164,400.00 19 

รวม 579,300.00 67 
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2. ประเภทเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  

ที ่
  

จ ำนวนนักเรียน 
  รำยหัวที่ได้/คน/ปี  

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1 นักเรียนม.ต้นจ านวน  163 คน 880.00 143,440.00 

2 นักเรียนม.ปลายจ านวน  76 คน 950.00 72,200.00 

รวมทั้งสิ้น 215,640.00 

 

 
กำรจัดสรรงบประมำณตำมกิจกรรม 

  
ที ่
  

รำยกำร 
  

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ร้อยละ 
  

1 กิจกรรมวิชาการ 79,640.00 37 

2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 15,000.00 7 

3 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี แนะแนว ชุมนุม 51,000.00 24 

4 
  

กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) 

20,000.00 
 

9 
 

5 กิจกรรมทัศนศึกษา 50,000.00 23 

รวมทั้งสิ้น 215,640.00 100 

 
3. ประเภทเงินรำยได้สถำนศึกษำ (เงินบ ำรุงกำรศึกษำ) 

 
จ ำนวนนักเรียน 

  

จ ำนวนเงิน/คน/ป ี
  

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

นักเรียน จ านวน  239 คน 
 
 
  

1,500.00 
 
 
 
  

358,500.00 
 
  

ค่าจ้างบุคลากรใน
การปฏิบัติงานใน
โรงเรียน  
(ครูอัตราจ้าง  
แม่บ้านและยาม) 
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หมำยเหตุ 
 
1. งบประมำณคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมำณ (30 กันยำยน 2563)  รำยละเอียด ดังนี้ 

          1.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน    จ ำนวน 107,217.33 บำท 
น าไปช าระค่าจัดซื้อพัสดุและค่าจ้างตามเอกสารรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ค้างช าระใน 
ปีงบประมาณ 2563 

1.2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน       จ ำนวน 28,488.00 บำท 
น าไปช าระค่าจัดซื้อพัสดุและค่าจ้างตามเอกสารรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ค้างช าระใน 
ปีงบประมาณ 2563 

1.3 เงินรำยได้สถำนศึกษำ (เงินบ ารุงการศึกษาและเงินรายได้อ่ืน)  จ ำนวน 58,263.86 บำท 
     น าไปจ่ายค่าจ้างครูอัตราจ้างและบุคลากรในเดือนตุลาคม 2563 

2. งบประมำณกิจกรรมส่งเสริมกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน (สอร.)    จ ำนวน 16,350.00  บำท 
3. งบประมำณจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ                   
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กรอบแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ระยะ 3 ปี (2564 – 2566) 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

1. ส่งเสรมิผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ก้าวทัน
เทคโนโลยี เตม็ตาม
ศักยภาพ 

1. โครงการพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน 
   ด้านวิชาการ 
   - กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 
     โอเน็ต 
   - กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก 
     เขียนได้ 
   - กิจกรรมการพัฒนาสื่อ 
     นวัตกรรมและวิจยัทางการ 
     ศึกษา 
 
 
 
  

เพื่อส่งเสริมผู้เรียน
เป็นบุคคลแห่งการ
เ รี ย น รู้  ก้ า ว ทั น   
เทคโนโลยี 

- ผลสมัฤทธ์ิโอเน็ต 
ระดับชั้น ม.3,6 สูงขึ้น 
- นักเรียนสามารถอ่าน
ออกเขียนได ้
- นักเรียนมีสื่อ
นวัตกรรมในการเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ที่ 1,3 - มีการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิโอเนต็
ให้สูงข้ึนใน
รายวิชาที่มีการ
ทดสอบ 
- ทุกกลุ่มสาระฯมี
การจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาการ
อ่านออกเขียน 
- มีการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและวิจยั
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 

- มีการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
โอเน็ตให้สูงข้ึน
ในรายวิชาที่มี
การทดสอบ 
ร้อยละ 1 
- ทุกกลุ่มสาระฯ
มีการจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการอ่าน
ออกเขียน 
- มีการพัฒนา
สื่อนวัตกรรม
และวิจัยทางการ
ศึกษา 
 
 
 

- มีการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
โอเน็ตให้สูงข้ึน
ในรายวิชาที่มี
การทดสอบ
ร้อยละ 2 
- ทุกกลุ่ม
สาระฯมีการ
จัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาการ
อ่านออกเขียน 
- มีการพัฒนา
สื่อนวัตกรรม
และวิจัย
ทางการศึกษา 
 
 
 

- มีการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
โอเน็ตให้สูงข้ึน
ในรายวิชาที่มี
การทดสอบ 
ร้อยละ 3 
- ทุกกลุ่ม
สาระฯมีการ
จัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาการ
อ่านออกเขียน 
- มีการพัฒนา
สื่อนวัตกรรม
และวิจัย
ทางการศึกษา 
 
 
 

22,000 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

1 (ต่อ) 2. โครงการพัฒนาการจดั 
   การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   ภาษาไทย 

เพือพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้ก้าวทัน    
เทคโนโลย ี

นักเรียนมผีลการเรียน
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 
ระดับ 3.0 ขึ้นไป   
ร้อยละ 67  

ม.ที ่1,3 นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 3.0  ขึ้นไป   
ร้อยละ 53.72 
 

นักเรียนมผีล
การเรยีน 
ระดับ 3.0 ขึ้นไป   
ร้อยละ 65 
 

นักเรียนมผีล
การเรยีน 
ระดับ 3.0  
 ขึ้นไป   
ร้อยละ 66 

นักเรียนมผีล
การเรยีน 
ระดับ 3.0   
ขึ้นไป   
ร้อยละ 67 

2,000 

 3. โครงการพัฒนาการจดัการ 
   เรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู ้
   คณิตศาสตร ์

เพือพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้ก้าวทัน    
เทคโนโลย ี

นักเรียนมผีลการเรียน
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
ระดับ 2.5 ขึ้นไป   
ร้อยละ 67 

ม.ที ่1,3 นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 2.5  ขึ้นไป   
ร้อยละ 65.04 
 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป   
ร้อยละ 65 
 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 2.5 
ขึ้นไป   
ร้อยละ 66 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 2.5  
ขึ้นไป   
ร้อยละ 67 

2,000 

 4. โครงการพัฒนาการจดัการ 
   เรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู ้
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้ก้าวทัน    
เทคโนโลยี  

นักเรียนมผีลการเรียน
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ระดับ 2.5 ขึ้นไป   
ร้อยละ 69  

ม.ที ่1,3 นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป   
ร้อยละ 88.34 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป   
ร้อยละ 65 
 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 2.5 
ขึ้นไป   
ร้อยละ 68 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 2.5  
ขึ้นไป   
ร้อยละ 70 

8,000 

 5. โครงการพัฒนาการจดัการ 
   เรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู ้
   สังคมศึกษา ศาสนาและ 
   วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้ก้าวทัน    
เทคโนโลยี  

นักเรียนมผีลการเรียน
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป   
ร้อยละ 74  

ม.ที ่1,3 นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป   
ร้อยละ 85.49 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป   
ร้อยละ 70 
 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 2.5 
ขึ้นไป   
ร้อยละ 72 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 2.5  
ขึ้นไป   
ร้อยละ 74 

2,000 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

1 (ต่อ) 6. โครงการพัฒนาการจดัการ 
   เรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู ้
   ภาษาต่างประเทศ 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้ก้าวทัน    
เทคโนโลยี  

นักเรียนมผีลการเรียน
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป   
ร้อยละ 67 

ม.ที ่1,3 นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป   
ร้อยละ 69.05 
 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป   
ร้อยละ 65 
 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 2.5 
ขึ้นไป   
ร้อยละ 66 
 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 2.5  
ขึ้นไป   
ร้อยละ 67 
 

2,000 

 7. โครงการพัฒนาการจดัการ 
   เรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู ้
   สุขศึกษาและพลศึกษา 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้ก้าวทัน    
เทคโนโลยี  

นักเรียนมผีลการเรียน
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและ 
พลศึกษา 
ระดับ 3.0 ขึ้นไป   
ร้อยละ 76 

ม.ที ่1,3 นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 3.0 ขึ้นไป   
ร้อยละ 95.63 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 3.0   
ขึ้นไป   
ร้อยละ 70 
 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 3.0   
ขึ้นไป   
ร้อยละ 73 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 3.0   
ขึ้นไป   
ร้อยละ 76 

3,000 

 8. โครงการพัฒนาการจดัการ 
   เรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู ้
   ศิลปะ 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้ก้าวทัน    
เทคโนโลย ี

นักเรียนมผีลการเรียน
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 
ระดับ 3.0 ขึ้นไป   
ร้อยละ 76  

ม.ที ่1,3 นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 3.0 ขึ้นไป   
ร้อยละ 85.71 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 3.0   
ขึ้นไป   
ร้อยละ 70 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 3.0   
ขึ้นไป   
ร้อยละ 73 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 3.0   
ขึ้นไป   
ร้อยละ 76 

2,000 

 9. โครงการพัฒนาการจดัการ 
   เรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู ้
   การงานอาชีพ 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้ก้าวทัน    
เทคโนโลย ี

นักเรียนมผีลการเรียน
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับ 3.0 ขึ้นไป   
ร้อยละ 74 

ม.ที ่1,3 นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 3.0 ขึ้นไป   
ร้อยละ 66.55 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 3.0   
ขึ้นไป   
ร้อยละ 70 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 3.0   
ขึ้นไป   
ร้อยละ 72 

นักเรียนม ี
ผลการเรยีน 
ระดับ 3.0   
ขึ้นไป   
ร้อยละ 74 

3,000 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

1 (ต่อ) 10. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
     ศักยภาพผู้เรียน 
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
   - กิจกรรมการเปดิบ้านวิชาการ 
   - กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
     ด้านกีฬา 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เ รี ย น รู้  ก้ า ว ทั น    
เทคโนโลยี 

- กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดบั
เขตพื้นท่ี  ระดับภาค
และระดับชาต ิ
- โรงเรียนได้น าเสนอ
ผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสู่ชุมชน
ครบทุกงาน ร้อยละ 
100 
- กิจกรรมส่งเสรมิ
ทักษะด้านกีฬา 

ม.ที ่1,3 -นักเรียนได้รับ
รางวัล ร้อยละ 80 
-โรงเรียนจดั
กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ ปี
การศึกษาละ  
1 ครั้ง 
-โรงเรียนจดั
กิจกรรมส่งเสริม
ดา้นกีฬา 

-นักเรียนได้รับ
รางวัล  
ร้อยละ 80 
-โรงเรียนจดั
กิจกรรมเปิด
บ้านวิชาการ  
-โรงเรียนจดั
กิจกรรมส่งเสริม
ด้านกีฬา 

นักเรียนได้รับ
รางวัล 
ร้อยละ 80 
-โรงเรียนจดั
กิจกรรมเปิด
บ้านวิชาการ  
-โรงเรียนจดั
กิจกรรม
ส่งเสริมด้าน
กีฬา 

นักเรียนได้รับ
รางวัล  
ร้อยละ 80 
-โรงเรียนจดั
กิจกรรมเปิด
บ้านวิชาการ  
-โรงเรียนจดั
กิจกรรม
ส่งเสริมด้าน
กีฬา 

84,640 

 11. โครงการส่งเสริมกจิกรรม 
     พัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมลูกเสือ 
   - กิจกรรมแนะแนว  
   - กิจกรรม กยศ. 
   - กิจกรรมค่ายคณุธรรม        
   - กิจกรรมชุมนุม  
   - กิจกรรมพัฒนาความรู ้
     ด้าน ICT   
   - กิจกรรมการศึกษาแหล่ง 
     เรียนรู้ 
 

พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุ ค ค ล แ ห่ ง ก า ร
เ รี ย น รู้  ก้ า ว ทั น    
เทคโนโลยี  
 
 

- นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ , 
กิจกรรมแนะแนว , 
กิจกรรม กยศ , 
กิจกรรมคา่ยคณุธรรม,
กิจกรรมชุมนมุ ,
กิจกรรมพัฒนาความรู้     
ด้าน ICT และกิจกรรม
การศึกษาแหล่งเรียนรู ้
 
 

ม.ที ่1,3 นักเรียนมีทักษะ
ในการเรียนรู้ การ
ด าเนินชีวิตที่อยู่ดี
มีสุข สามารถ
พัฒนาตนเองและ
สังคมเตม็
ศักยภาพ 
ร้อยละ 100 

 

นักเรียนมีทักษะ
ในการเรียนรู้ 
การด าเนินชีวิต
ที่อยู่ดีมีสุข 
สามารถพัฒนา
ตนเองและสังคม
เต็มศักยภาพ 
ร้อยละ 100 

 

นักเรียนมี
ทักษะในการ
เรียนรู้ การ
ด าเนินชีวิตที่
อยู่ดีมีสุข 
สามารถ
พัฒนาตนเอง
และสังคมเตม็
ศักยภาพ 
ร้อยละ 100 

นักเรียนมี
ทักษะในการ
เรียนรู้ การ
ด าเนินชีวิตที่
อยู่ดีมีสุข 
สามารถ
พัฒนาตนเอง
และสังคมเตม็
ศักยภาพ 
ร้อยละ 100 

126,000 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

1 (ต่อ) 12. โครงการค่ายภาษาพาเพลิน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ก้าวทัน    
เทคโนโลย ี

- นักเรียนมีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 70 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อภาษาอังกฤษ   
ร้อยละ 90 
- นักเรียนมีทักษะใน
การใช้ภาษาจีนและ
ภาษาเกาหลีในการ
สื่อสารได ้
 

ม.ที ่1,3 - นักเรียนมีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 50 
- นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ  
ร้อยละ 70 
- นักเรียนมีทักษะ
ในการใช้ภาษาจีน
และภาษาเกาหลี
ในการสื่อสารได ้
 

- นักเรียนมี
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 55 
- นักเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ  
ร้อยละ 90 
- นักเรียนมี
ทักษะในการใช้
ภาษาจีนและ
ภาษาเกาหลีใน
การสื่อสารได ้
 

- นักเรียนมี
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 60 
- นักเรียนมี
เจตคติทีด่ีต่อ
ภาษาอังกฤษ  
ร้อยละ 90 
- นักเรียนมี
ทักษะในการ
ใช้ภาษาจีน
และภาษา
เกาหลีในการ
สื่อสารได ้

- นักเรียนมี
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 65 
- นักเรียนมี
เจตคติทีด่ีต่อ
ภาษาอังกฤษ  
ร้อยละ 90 
- นักเรียนมี
ทักษะในการ
ใช้ภาษาจีน
และภาษา
เกาหลีในการ
สื่อสารได ้

10,000 

 13. โครงการส่งเสริมสมรรถนะ 
     ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
    - กิจกรรมลดเวลาเรียน  
      เพิ่มเวลารู ้
    - กิจกรรมส่งเสริมการมีรายได ้
      ระหว่างเรียน (สอร.) 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เ รี ย น รู้  ก้ า ว ทั น    
เทคโนโลยี  
 
 

1. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาความสามารถ
พิเศษตามศักยภาพ 
ร้อยละ 100    
2. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตามความ
ถนัด ร้อยละ 90 
3. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมการมีรายได้
ระหว่างเรยีน 

ม.ที ่1,3 1. นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ความสามารถ
พิเศษตาม
ศักยภาพ ร้อยละ 
90    
2. นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
ความถนัด ร้อยละ 
90 

1. นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ความสามารถ
พิเศษตาม
ศักยภาพ  
ร้อยละ 100    
2. นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ตามความถนดั 
ร้อยละ 90 

1. นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
ความสามารถ
พิเศษตาม
ศักยภาพ  
ร้อยละ 100    
2. นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

1. นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
ความสามารถ
พิเศษตาม
ศักยภาพ  
ร้อยละ 100    
2. นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

5,000 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

1 (ต่อ)     3. นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมการมี
รายได้ระหว่าง
เรียน 

3. นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมการ
มีรายได้ระหว่าง
เรียน 

ตามความถนดั 
ร้อยละ 90 
3. นักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริมการมี
รายได้ระหว่าง
เรียน 

ตามความถนดั 
ร้อยละ 90 
3. นักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริมการมี
รายได้ระหว่าง
เรียน 
 
 

 

 14. โครงการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วม 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา
ก าหนด 

ม.ที ่1,2,3 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา
ก าหนดแต่มี
นักเรียนท่ีได้รับผล
การเรยีน 0 ร 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
ก าหนดและไมม่ี
นักเรียนท่ีได้รับ
ผลการเรยีน 0 ร 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
ก าหนดและไม่
มีนักเรียนที่
ได้รับผลการ
เรียน 0 ร 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
ก าหนดและไม่
มีนักเรียนที่
ได้รับผลการ
เรียน 0 ร 

 

- 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

 15. โครงการพัฒนาฝ่าย 
     บริหารงานกิจการนักเรยีน 
    - กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 
      นักเรียน 
    - กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ  
      นักเรียน 
    - กิจกรรมนักเรียน 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เ รี ย น รู้  ก้ า ว ทั น    
เทคโนโลยี  
 
 

1.นักเรียนเป็นบุคคลที่
มีระเบยีบวินัย  ขับขี่
รถถูกกฎจราจร  และ
รู้จักการท าความดี 
แสดงพฤติกรรมที่ดี   
ระดับ  มากทีสุ่ด 
2.ครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียนครบ 
ร้อยละ 100 
3.นักเรียนได้รับการ
คัดกรองและช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและพัฒนา  
ร้อยละ 100 
4.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมโฮมรูม   
ร้อยละ 100 

ม.ที ่1,2,3 1.นักเรียนเป็น
บุคคลที่มีระเบียบ
วินัย  ขับขี่รถถูก
กฎจราจร  และ
รู้จักการท าความดี 
แสดงพฤติกรรมที่
ดี  ระดับ   
มากที่สุด 
2.ครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียนครบ 
ร้อยละ 100 
3.นักเรียนได้รับ
การคัดกรองและ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม
และพัฒนา  
ร้อยละ 100 
4.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมโฮมรูม   
ร้อยละ 100 

1.นักเรียนเป็น
บุคคลที่มี
ระเบียบวินยั  
ขับข่ีรถถูกกฎ
จราจร  และ
รู้จักการท าความ
ดี แสดง
พฤติกรรมที่ดี  
ระดับ มากทีสุ่ด 
2.ครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียนครบ 
ร้อยละ 100 
3.นักเรียนได้รับ
การคัดกรอง
และช่วยเหลือ
ส่งเสริมและ
พัฒนา  
ร้อยละ 100 
4.นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
โฮมรูม   
ร้อยละ 100 
 

1.นักเรียนเป็น
บุคคลที่มี
ระเบียบวินยั  
ขับข่ีรถถูกกฎ
จราจร  และ
รู้จักการท า
ความดี แสดง
พฤติกรรมที่ดี  
ระดับ มาก
ที่สุด 
2.ครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียนครบ 
ร้อยละ 100 
3.นักเรียน
ได้รับการคัด
กรองและ
ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและ
พัฒนา  
ร้อยละ 100 

1.นักเรียนเป็น
บุคคลที่มี
ระเบียบวินยั  
ขับข่ีรถถูกกฎ
จราจร  และ
รู้จักการท า
ความดี แสดง
พฤติกรรมที่ดี  
ระดับ มาก
ที่สุด 
2.ครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียนครบ 
ร้อยละ 100 
3.นักเรียน
ได้รับการคัด
กรองและ
ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและ
พัฒนา  
ร้อยละ 100 
 
 
 
 

9,400 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

1 (ต่อ)      4.นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
โฮมรูม   
ร้อยละ 100 

4.นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
โฮมรูม   
ร้อยละ 100 

4.นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
โฮมรูม   
ร้อยละ 100 
 

 

 16. โครงการส่งเสริมนักเรียน 
     เข้ารับการประเมินนักเรียน 
     พระราชทาน 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เ รี ย น รู้  ก้ า ว ทั น    
เทคโนโลยี  
 

นักเรียนได้รับรางวัล
นักเรียนพระราชทาน 

ม.ที ่1,2 นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมในการ
ประเมินนักเรียน
พระราชทาน 

นักเรียนได้รับ
รางวัลนักเรยีน
พระราชทาน 

นักเรียนได้รับ
รางวัลนักเรยีน
พระราชทาน 

นักเรียนได้รับ
รางวัลนักเรยีน
พระราชทาน 

10,000 

 17. โครงการสถานศึกษาสีขาว เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เ รี ย น รู้  ก้ า ว ทั น    
เทคโนโลยี  

นักเรียนไม่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพตดิและ
อบายมุข ร้อยละ 100 

ม.ที ่1,2 นักเรียนไม่
เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพตดิและ
อบายมุข  
ร้อยละ 90 

นักเรียนไม่
เกี่ยวข้องกับยา

เสพติดและ
อบายมุข  

ร้อยละ 95 

นักเรียนไม่
เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพตดิและ
อบายมุข  

ร้อยละ 100 

นักเรียนไม่
เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพตดิและ
อบายมุข 

ร้อยละ 100 
 

3,000 

 18. โครงการโรงเรียนส่งเสริม 
     สุขภาพ 
     - กิจกรรมโภชนาการ 
     - กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
     - กิจกรรมแข่งขันกีฬา 
     - กิจกรรมประกันอุบัติเหต ุ
        

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เ รี ย น รู้  ก้ า ว ทั น    
เทคโนโลยี  
 
 

ผู้เรยีนไดร้ับการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพ  
ร้อยละ 100 
 

ม.ที ่1,2,3 ผู้เรยีนไดร้ับการ
ส่งเสริมด้าน
สุขภาพ   
ร้อยละ 100 

 

ผู้เรยีนไดร้ับการ
ส่งเสริมด้าน
สุขภาพ   
ร้อยละ 100 

 

ผู้เรยีนไดร้ับ
การส่งเสริม
ด้านสุขภาพ  
ร้อยละ 100 

 

ผู้เรยีนไดร้ับ
การส่งเสริม
ด้านสุขภาพ  
ร้อยละ 100 

 

3,000 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

1 (ต่อ)      4.นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
โฮมรูม   
ร้อยละ 100 

4.นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
โฮมรูม   
ร้อยละ 100 

4.นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
โฮมรูม   
ร้อยละ 100 
 

 

 16. โครงการส่งเสริมนักเรียน 
     เข้ารับการประเมินนักเรียน 
     พระราชทาน 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เ รี ย น รู้  ก้ า ว ทั น    
เทคโนโลยี  
 

นักเรียนได้รับรางวัล
นักเรียนพระราชทาน 

ม.ที ่1,2 นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมในการ
ประเมินนักเรียน
พระราชทาน 

นักเรียนได้รับ
รางวัลนักเรยีน
พระราชทาน 

นักเรียนได้รับ
รางวัลนักเรยีน
พระราชทาน 

นักเรียนได้รับ
รางวัลนักเรยีน
พระราชทาน 

10,000 

 17. โครงการสถานศึกษาสีขาว เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เ รี ย น รู้  ก้ า ว ทั น    
เทคโนโลยี  

นักเรียนไม่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพตดิและ
อบายมุข ร้อยละ 100 

ม.ที ่1,2 นักเรียนไม่
เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพตดิและ
อบายมุข  
ร้อยละ 90 

นักเรียนไม่
เกี่ยวข้องกับยา

เสพติดและ
อบายมุข  

ร้อยละ 95 

นักเรียนไม่
เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพตดิและ
อบายมุข  

ร้อยละ 100 

นักเรียนไม่
เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพตดิและ
อบายมุข 

ร้อยละ 100 
 

3,000 

 18. โครงการโรงเรียนส่งเสริม 
     สุขภาพ 
     - กิจกรรมโภชนาการ 
     - กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
     - กิจกรรมแข่งขันกีฬา 
     - กิจกรรมประกันอุบัติเหต ุ
        

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เ รี ย น รู้  ก้ า ว ทั น    
เทคโนโลยี  
 
 

ผู้เรยีนไดร้ับการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพ  
ร้อยละ 100 
 

ม.ที ่1,2,3 ผู้เรยีนไดร้ับการ
ส่งเสริมด้าน
สุขภาพ   
ร้อยละ 100 

 

ผู้เรยีนไดร้ับการ
ส่งเสริมด้าน
สุขภาพ   
ร้อยละ 100 

 

ผู้เรยีนไดร้ับ
การส่งเสริม
ด้านสุขภาพ  
ร้อยละ 100 

 

ผู้เรยีนไดร้ับ
การส่งเสริม
ด้านสุขภาพ  
ร้อยละ 100 

 

3,000 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

2. ส่งเสรมิผู้เรียนให้
มีคุณธรรมจริยธรรม 
และทักษะชีวิต 

1. โครงการส่งเสรมิและพัฒนา 
   ศักยภาพผู้เรยีน 
  - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
    ระดับเขตพื้นที่  ระดบัภาคและ 
    ระดับชาต ิ
  - กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
  - กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน 
    กีฬา 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณธรรมจริยธรรม 
และทักษะชีวิต 

- นักเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับเขต
พื้นที่  ระดับภาคและ
ระดับชาต ิ
- โรงเรียนได้น าเสนอ
ผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและ 
Best practice เพื่อ
เผยแพรผ่ลงานสู่
ชุมชนครบทุกงาน 
ร้อยละ 100 
- นักเรียนไดร้ับการ
ส่งเสริมทักษะด้าน
กีฬา 

ม.ที ่1,3 -นักเรียนได้รับ
รางวัล ร้อยละ 80 
-โรงเรียนจดั
กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ ปี
การศึกษาละ 1 
ครั้ง 
-โรงเรียนจดั
กิจกรรมส่งเสริม
ด้านกีฬา 

-นักเรียนได้รับ
รางวัล  
ร้อยละ 80 
-โรงเรียนจดั
กิจกรรมเปิด
บ้านวิชาการ  
-นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬา  
ร้อยละ 90 

-นักเรียนได้รับ
รางวัล  
ร้อยละ 80 
-โรงเรียนจดั
กิจกรรมเปิด
บ้านวิชาการ  
-นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬา  
ร้อยละ 90 

-นักเรียนได้รับ
รางวัล  
ร้อยละ 80 
-โรงเรียนจดั
กิจกรรมเปิด
บ้านวิชาการ  
-นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬา  
ร้อยละ 100 

84,640 

 2. โครงการส่งเสรมิสมรรถนะ 
   ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ 
    เวลารู ้
  - กิจกรรมส่งเสริมการมรีายได้ 
    ระหว่างเรียน (สอร.) 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณธรรมจริยธรรม 
และทักษะชีวิต 

1. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาความสามารถ
พิเศษตามศักยภาพ
และ ร้อยละ 100    
2. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมครบ 
ร้อยละ 90 
3. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมด้านสร้างเสรมิ 

 1. นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ความสามารถ
พิเศษตาม
ศักยภาพและ 
ร้อยละ 75    
2. นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมครบ 
ร้อยละ 100 

1. นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ความสามารถ
พิเศษตาม
ศักยภาพและ 
ร้อยละ 75    
2. นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

1. นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
ความสามารถ
พิเศษตาม
ศักยภาพและ 
ร้อยละ 80    
 

1. นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
ความสามารถ
พิเศษตาม
ศักยภาพและ 
ร้อยละ 90    
 

5,000 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

2 (ต่อ)   สมรรถนะและการ
เรียนรู้  คณุลักษณะ 
และค่านิยม   ทักษะ  
ชีวิต และสุขภาพ
อนามัย ร้อยละ 90 

 3. นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมด้าน
สร้างเสริม
สมรรถนะและ 
การเรยีนรู้  
คุณลักษณะและ
ค่านิยม  ทักษะ  
ชีวิตและสุขภาพ
อนามัย ร้อยละ 
75 
 

2. นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 
3. นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมด้าน
สร้างเสริม
สมรรถนะและ 
คุณลักษณะและ
ค่านิยม  ทักษะ  
ชีวิตและสุขภาพ
อนามัย ร้อยละ 
75 

2. นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 
3. นักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริมด้าน
สร้างเสริม
สมรรถนะและ 
การเรียนรู้  
คุณลักษณะ
และค่านิยม   
ทักษะ  ชีวิต 
และสุขภาพ
อนามัย ร้อยละ 
80 

2. นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 
3. นักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริมด้าน
สร้างเสริม
สมรรถนะและ 
การเรียนรู้  
คุณลักษณะ
และค่านิยม   
ทักษะ  ชีวิต 
และสุขภาพ
อนามัย ร้อยละ 
90 

 

 3. โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงาน 
   กิจการนักเรียน 
   - กิจกรรมส่งเสริมระเบยีบ 
     วินัยนักเรียน 
   - กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียน 
   - กิจกรรมงานกิจการนักเรียน 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณธรรมจริยธรรม 
และทักษะชีวิต 

-ครูเยี่ยมบ้านนักเรยีน
ครบ ร้อยละ 100 
-นักเรียนได้รับการคัด
กรองและช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและพัฒนา  
ร้อยละ 100 
 
 
 

ม.ที ่1,2,3 -ครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียนครบ 
ร้อยละ 100 
-นักเรียนได้รับการ
คัดกรองและ
ช่วยเหลือส่งเสรมิ
และพัฒนา  
ร้อยละ 100 
 

-ครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียนครบ 
ร้อยละ 100 
-นักเรียนได้รับ
การคัดกรองและ
ช่วยเหลือส่งเสริม
และพัฒนา  
ร้อยละ 100 
 
 

-ครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียนครบ 
ร้อยละ 100 
-นักเรียนได้รับ
การคัดกรอง
และช่วยเหลือ
ส่งเสริมและ
พัฒนาร้อยละ 
100 

-ครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียนครบ 
ร้อยละ 100 
-นักเรียนได้รับ
การคัดกรอง
และช่วยเหลือ
ส่งเสริมและ
พัฒนา  
ร้อยละ 100 

9,400 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

2 (ต่อ)   นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมโฮมรูม   
ร้อยละ 100 

 นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมโฮมรูม   
ร้อยละ 80 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมโฮมรูม   
ร้อยละ 90 

นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
โฮมรูม   
ร้อยละ 100 

นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
โฮมรูม   
ร้อยละ 100 
 

 

 4. โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตย 
   ในโรงเรียน 
    - กิจกรรมสภานักเรียน 
 
 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณธรรมจริยธรรม 
และทักษะชีวิต 

ผู้เรยีน ไดร้ับการ
ส่งเสริมด้านความเป็น
ประชาธิปไตย  
ร้อยละ 100 
 
 
 

ม.ที ่2,3 ผู้เรยีน ไดร้ับการ
ส่งเสริมด้านความ
เป็นประชาธิปไตย 
ร้อยละ 100 

 

ผู้เรยีน ไดร้ับ
การส่งเสริมด้าน
ความเป็น
ประชาธิปไตย 
ร้อยละ 100 

 

ผู้เรยีน ไดร้ับ
การส่งเสริม
ด้านความเป็น
ประชาธิปไตย 
ร้อยละ 100 

 

ผู้เรยีน ไดร้ับ
การส่งเสริม
ด้านความเป็น
ประชาธิปไตย 
ร้อยละ 100 

 
 

2,000 

 5. โครงการโรงเรียนสุจรติ 
    - กิจกรรมหน้าเสาธง 
    - ส่งเสริมการขับขี ่
      ปลอดภัยมีวินัยจราจร 
    - โรงเรียนสีขาวไร ้
      สารเสพติด 
    - กิจกรรมของหายได้คืน 
      

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณธรรมจริยธรรม 
และทักษะชีวิต 

- นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม  
ร้อยละ 100  
- นักเรียนเป็นคนดี มี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 100 

ม.ที ่1,2,3 - นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม  
ร้อยละ 100  
- นักเรียนเป็นคน
ดี มีความซื่อสัตย์
สุจรติ เห็นแก่
ประโยชนส์่วนรวม  
ร้อยละ 80 

- นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 100  
- นักเรียนเป็น
คนดี มีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
เห็นแก่
ประโยชน์
ส่วนรวม  
ร้อยละ 90 

- นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 100  
- นักเรียนเป็น
คนดี มีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
เห็นแก่
ประโยชน์
ส่วนรวม  
ร้อยละ 100 

- นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 100  
- นักเรียนเป็น
คนดี มีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
เห็นแก่
ประโยชน์
ส่วนรวม  
ร้อยละ 100 
 
 

- 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

2 (ต่อ) 6. โครงการโรงเรียนคณุธรรม 
    - ท าบุญตักบาตรในกิจกรรม 
      วันส าคัญ  
    - การปลูกป่า 
    - การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
    - กิจกรรมตานหาแม่ฟ้าหลวง 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณธรรมจริยธรรม 
และทักษะชีวิต 

- นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม  
ร้อยละ 100  
- นักเรียนเป็นบุคคลที่
มีคุณธรรมจริยธรรม
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
สิ่งเสพตดิ   
ร้อยละ 100  

ม.ที ่1,2,3 - นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม  
ร้อยละ 100  
- นักเรียนเป็น
บุคคลที่มีคณุธรรม
จริยธรรมและไม่
ยุ่งเกี่ยวกับ 
สิ่งเสพตดิ   
ร้อยละ 80 

- นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 100  
- นักเรียนเป็น
บุคคลที่มี
คุณธรรม
จริยธรรมและไม่
ยุ่งเกี่ยวกับ 
สิ่งเสพตดิ   
ร้อยละ 90 

- นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 100  
- นักเรียนเป็น
บุคคลที่มี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
สิ่งเสพตดิ  
ร้อยละ 100 

- นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 100  
- นักเรียนเป็น
บุคคลที่มี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
สิ่งเสพตดิ  
ร้อยละ 100 
 

5,000 

 7. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
    - กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
    - กิจกรรมวันส าคัญทาง 
      พุทธศาสนา/ของชาติ 
    - กิจกรรมอบรมคณุธรรม  
 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณธรรมจริยธรรม 
และทักษะชีวิต 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตามโรงการ 
ร้อยละ 100 

ม.ที ่1,2,3 
 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตาม
โครงการ  
ร้อยละ 100 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตาม
โครงการ  
ร้อยละ 100 

นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ 
ร้อยละ 100 

นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ 
ร้อยละ 100 

5,000 

 8. โครงการสถานศึกษาสีขาว 

 

 

 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณธรรมจริยธรรม 
และทักษะชีวิต 

นักเรียนไม่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพตดิและ
อบายมุข ร้อยละ 100 

ม.ที ่1,2,3 
 

นักเรียนไม่
เกี่ยวข้องกับยา
เสพติดและ
อบายมุข ร้อยละ 
100 

นักเรียนไม่
เกี่ยวข้องกับยา
เสพติดและ
อบายมุข  
ร้อยละ 100 

นักเรียนไม่
เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพตดิและ
อบายมุข  
ร้อยละ 100 

นักเรียนไม่
เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพตดิและ
อบายมุข  
ร้อยละ 100 

2,000 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

2 (ต่อ) 9. โครงการโรงเรียนส่งเสริม 
     สุขภาพ 
     - กิจกรรมโภชนาการ 
     - กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
     - กิจกรรมแข่งขันกีฬา 
     - กิจกรรมประกันอุบัติเหต ุ

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เ รี ย น รู้  ก้ า ว ทั น    
เทคโนโลยี  
 
 

ผู้เรยีนไดร้ับการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพ  
ร้อยละ 100 
 

ม.ที ่1,2,3 ผู้เรยีนไดร้ับการ
ส่งเสริมด้าน
สุขภาพ   
ร้อยละ 100 

 

ผู้เรยีนไดร้ับการ
ส่งเสริมด้าน
สุขภาพ   
ร้อยละ 100 

 

ผู้เรยีนไดร้ับ
การส่งเสริม
ด้านสุขภาพ  
ร้อยละ 100 

 

ผู้เรยีนไดร้ับ
การส่งเสริม
ด้านสุขภาพ  
ร้อยละ 100 

 

3,000 

3. ครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี   
ประสิ ทธิ ภ าพ   มี
ค ว า ม เ ป็ น ค รู มื อ
อาชีพ 

1. โครงการพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน 
   ด้านวิชาการ 
   - กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 
     โอเน็ต 
   - กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก 
     เขียนได้ 
   - กิจกรรมการพัฒนาสื่อ 
     นวัตกรรมและวิจยัทาง 
     การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมผู้เรียน
เป็นบุคคลแห่งการ
เ รี ย น รู้  ก้ า ว ทั น
เทคโนโลยี 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
โอเน็ต ระดับชั้น ม.
3,6 สูงขึ้น 
- นักเรียนสามารถอ่าน
ออกเขียนได ้
- นักเรียนมีสื่อ
นวัตกรรมในการเรยีน 
 
 
 

ม.ที ่1,2,3 - นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิโอเนต็ 
ระดับชั้น ม.3,6 
สูงขึ้น 
- นักเรียนทุกคน
สามารถอ่านออก
เขียนได ้
- นักเรียนมีสื่อใน
การศึกษาค้นคว้า
ที่หลากหลาย 
 
 
 

- นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิโอ
เน็ต ระดับชั้น 
ม.3,6 สูงขึ้น 
- นักเรียนทุกคน
สามารถอ่าน
ออกเขียนได ้
- นักเรียนมีสื่อ
ในการศึกษา
ค้นคว้าท่ี
หลากหลาย 
 
 
 

- นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิโอ
เน็ต ระดับชั้น 
ม.3,6 สูงขึ้น 
- นักเรียนทุก
คนสามารถ
อ่านออกเขียน
ได ้
- นักเรียนมีสื่อ
ในการศึกษา
ค้นคว้าท่ี
หลากหลาย 
 
 
 

- นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิโอ
เน็ต ระดับชั้น 
ม.3,6 สูงขึ้น 
- นักเรียนทุก
คนสามารถ
อ่านออกเขียน
ได ้
- นักเรียนมีสื่อ
ในการศึกษา
ค้นคว้าท่ี
หลากหลาย 
 
 
 

22,000 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

3 (ต่อ) 2. โครงการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วม 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา
ก าหนด 

ม.ที ่1,2,3 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา
ก าหนดแต่มี
นักเรียนท่ีได้รับผล
การเรยีน 0 ร 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
ก าหนดและไมม่ี
นักเรียนท่ีได้รับ
ผลการเรยีน 0 ร 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
ก าหนดและไม่
มีนักเรียนที่
ได้รับผลการ
เรียน 0 ร 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
ก าหนดและไม่
มีนักเรียนท่ี
ได้รับผลการ
เรียน 0 ร 

- 

 3. โครงการพัฒนาคณุภาพ 
    บุคลากร 
   - ส่งเสริมและสนับสนุน  
     บุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
     จากหน่วยงานต้นสังกัด/ 
     หน่วยงานอ่ืนๆ 
   - ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา  
     บุคลากร 
 

เพื่อพัฒนาครูให้เป็น
ครูมืออาชีพ 

ครูและบุคลากรเข้ารับ
การอบรม/สมัมนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพจาก
หน่วยงานต้นสังกัด/
หน่วยงานอ่ืนๆ พร้อม
ทั้งได้รับศึกษาดูงานใน
ด้านสาระวิชา  
ร้อยละ 100 
 

ม.ที่ 2 ครูและบุคลากร
เข้ารับการอบรม/
สัมมนาเพื่อพัฒนา
คุณภาพจาก
หน่วยงานต้น
สังกัด/หน่วยงาน
อื่นๆ พร้อมทั้ง
ได้รับศึกษาดูงาน
ในด้านสาระวิชา  
ร้อยละ 100 
 

ครูและบุคลากร
เข้ารับการ
อบรม/สัมมนา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพจาก
หน่วยงานต้น
สังกัด/
หน่วยงานอ่ืนๆ 
พร้อมท้ังได้รับ
ศึกษาดูงานใน
ด้านสาระวิชา  
ร้อยละ 100 
 

ครูและบุคลากร
เข้ารับการ
อบรม/สัมมนา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพจาก
หน่วยงานต้น
สังกัด/
หน่วยงานอื่นๆ 
พร้อมท้ังได้รับ
ศึกษาดูงานใน
ด้านสาระวิชา  
ร้อยละ 100 

ครูและบุคลากร
เข้ารับการ
อบรม/สัมมนา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพจาก
หน่วยงานต้น
สังกัด/
หน่วยงานอื่นๆ 
พร้อมท้ังได้รับ
ศึกษาดูงานใน
ด้านสาระวิชา  
ร้อยละ 100 

27,000 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

4. ส ถ า น ศึ ก ษ า มี
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การศึกษา 

1. งานพัฒนาฝ่ายบริหารงาน 
   วิชาการ 
   - งานวิชาการและระบบ 
     สารสนเทศของงานวิชาการ 
   - รายงานจุดเน้น สพฐ. 
   - ประสานงานเขตพื้นท่ี 
     หน่วยงานอุดมศึกษา 
      

เพื่อจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
และมีการจัดกระท า
ข้อมูลและสารสนเทศ
งานวิชาการอย่างเป็น
ระบบ อยู่ในระดับ  
ดีมาก 
 

ม.ที่ 2 โรงเรียนสนับสนุน
การจัดการเรยีน
การสอนและมีการ
จัดกระท าข้อมลู
และสารสนเทศ
งานวิชาการอย่าง
เป็นระบบ อยู่ใน
ระดับ ดมีาก 
 

โรงเรียน
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนและมีการ
จัดกระท าข้อมลู
และสารสนเทศ
งานวิชาการ
อย่างเป็นระบบ 
อยู่ในระดับ  
ดีมาก 
 

โรงเรียน
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การสอนและมี
การจัดกระท า
ข้อมูลและ
สารสนเทศงาน
วิชาการอย่าง
เป็นระบบ อยู่
ในระดับ  
ดีมาก 
 

โรงเรียน
สนับสนุนการ
จัดการเรียน
การสอนและมี
การจัดกระท า
ข้อมูลและ
สารสนเทศงาน
วิชาการอย่าง
เป็นระบบ อยู่
ในระดับ  
ดีมาก 
 

45,000 

 2. โครงการพัฒนาการประกัน 
   คุณภาพภายในสถานศึกษา 
    - จัดท าระบบประกัน 
      คุณภาพการศึกษาภายใน 
    - จัดท าสารสนเทศมาตรฐาน 
    - รายงาน SAR 
    - รอรับการประเมินทั้งใน 
      และนอก 
    - รายงานคุณภาพการศึกษา 
    - การนิเทศภายใน 
 
 
 

เพื่อจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน  
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

ม.ที่ 4 โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพตาม
มาตรฐาน  
ร้อยละ 100 
 

โรงเรียนมีการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
ภายใน 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพตาม
มาตรฐาน  
ร้อยละ 100 
 

โรงเรียนมีการ
ด าเนินงาน
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
ร้อยละ 100 
 

โรงเรียนมีการ
ด าเนินงาน
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 

2,000 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

4 (ต่อ) 3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
     - วิเคราะห์หลักสตูร 
     - ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
     - ประเมินการใช้หลักสตูร 
     - งานหลักสูตรทวิศึกษา 
     - งานเอกสารประกอบ 
       หลักสูตรสถานศึกษา 8  
       กลุ่มสาระ 

เพื่อจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- มีหลักสตูร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักสตูร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551  
- มีหลักสตูรทวิศึกษา 
- มีการประเมินและ
ปรับปรุงการใช้
หลักสตูร และจัดท า
เอกสารประกอบ
หลักสตูรทุกกลุม่สาระ 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ที่ 1,2,3 - มีหลักสตูร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
หลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551  
- มีหลักสตูร 
ทวิศึกษา 
- มีการประเมิน
และปรับปรุงการ
ใช้หลักสูตร และ
จัดท าเอกสาร
ประกอบหลักสูตร
ทุกกลุ่มสาระ ร้อย
ละ 100 
 
 
 
 
 
 
 

- มีหลักสตูร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
หลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน
พุทธศักราช 
2551  
- มีหลักสตูร 
ทวิศึกษา 
- มีการประเมิน
และปรับปรุง
การใช้หลักสตูร 
และจัดท า
เอกสาร
ประกอบ
หลักสตูรทุกกลุม่
สาระ ร้อยละ 
100 
 
 
 
 

- มีหลักสตูร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
หลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน
พุทธศักราช 
2551  
- มีหลักสตูร
ทวิศึกษา 
- มีการ
ประเมินและ
ปรับปรุงการ
ใช้หลักสูตร 
และจัดท า
เอกสาร
ประกอบ
หลักสตูรทุก
กลุ่มสาระ 
ร้อยละ 100 
 
 
 

- มีหลักสตูร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
หลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน
พุทธศักราช 
2551  
- มีหลักสตูร
ทวิศึกษา 
- มีการ
ประเมินและ
ปรับปรุงการ
ใช้หลักสูตร 
และจัดท า
เอกสาร
ประกอบ
หลักสตูรทุก
กลุ่มสาระ 
ร้อยละ 100 
 
 
 

1,000 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

4 (ต่อ) 4. โครงการพัฒนาปรับปรุง 
    ภูมิทัศน์และระบบ 
    สาธารณูปโภค 
    - กิจกรรมพัฒนาอาคาร 
      สถานท่ี 
    - กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุง 
      พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ซ่อมแซมอาคารเรยีน
และอาคารประกอบ
และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค  อยู่
ระดับ มากทีสุ่ด 
 

ม.ที่ 2 โรงเรียนมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบและ
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค  
อยู่ระดับ มากท่ีสุด 
 

โรงเรียนมีการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ซ่อมแซม
อาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ
และปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภค  
อยู่ระดับ มาก
ที่สุด 
 

โรงเรียนมีการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
ซ่อมแซม
อาคารเรยีน
และอาคาร
ประกอบและ
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค  
อยู่ระดับ  
มากที่สุด 
 

โรงเรียนมีการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
ซ่อมแซม
อาคารเรยีน
และอาคาร
ประกอบและ
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค  
อยู่ระดับ  
มากที่สุด 
 

149,000 

 5. โครงการประชาสัมพันธ์และ 
   ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

เพื่อจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

มีการเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์การ 
จัดกิจกรรม อยู่ระดับ 
มาก 
 
 

ม.ที่ 2 มีการเผยแพร่
ข่าวสารประชา 
สัมพันธ์การ 
จัดกิจกรรม 
อยู่ระดับ มาก 
 
 

มีเผยแพร่
ข่าวสารประชา 
สัมพันธ์การ 
จัดกิจกรรม 
อยู่ระดับ มาก 
 

มีการเผยแพร่
ข่าวสาร
ประชา 
สัมพันธ์การ 
จัดกิจกรรม 
อยู่ระดับ  
มากที่สุด 

มีการเผยแพร่
ข่าวสาร
ประชา 
สัมพันธ์การ 
จัดกิจกรรม 
อยู่ระดับ  
มากที่สุด 
 
 

5,000 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

4 (ต่อ) 6. งานสัมพันธ์ชุมชน เพื่อจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชน  
ร้อยละ 100 

ม.ที่ 2 โรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชน 
ร้อยละ 100 

โรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมใน
ชุมชน ร้อยละ 
100 

โรงเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ในชุมชน ร้อย
ละ 100 

โรงเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ในชุมชน ร้อย
ละ 100 
 
 

12,500 

 7. โครงการกิจกรรมบรูณาการ    
   แหล่งเรียนรูต้ามหลักปรัชญา  
   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    - ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  
      8 กลุ่มสาระฯ ในสวนป่า 
    - กิจกรรมบูรณาการ 
      ส่วนป่า และไสเ้ดือน ตั้งแต่   
      ระดับชั้น ม.1 - 6 
 
 
      

เพื่อจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

มีการปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรยีน  
ร้อยละ 8 
 
 
มีการจัดกจิกรรม
บูรณาการสวนป่าและ
ไส้เดือน ทุกระดับชั้น 
ร้อยละ 100 
 

ม.ที ่1,2,3 แหล่งเรียน 
รู้ในโรงเรยีน 
ได้รับการปรับปรุง  
ร้อยละ 70 
 
- มีการจัด
กิจกรรมบรูณา
การสวนป่าและ
ไส้เดือน  
ทุกระดับชั้น 
ร้อยละ 100 

แหล่งเรียน 
รู้ในโรงเรยีน 
ได้รับการ
ปรับปรุง  
ร้อยละ 70 
- มีการจัด
กิจกรรมบรูณา
การสวนป่าและ
ไส้เดือน  
ทุกระดับชั้น 
ร้อยละ 100 

แหล่งเรียน 
รู้ในโรงเรยีน 
ได้รับการ
ปรับปรุง  
ร้อยละ 80 
- มีการจัด
กิจกรรม
บูรณาการ 
สวนป่าและ
ไส้เดือน  
ทุกระดับชั้น 
ร้อยละ 100 

แหล่งเรียน 
รู้ในโรงเรยีน 
ได้รับการ
ปรับปรุง  
ร้อยละ 85 
- มีการจัด
กิจกรรม
บูรณาการ 
สวนป่าและ
ไส้เดือน  
ทุกระดับชั้น 
ร้อยละ 100 
 

2,000 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

4 (ต่อ) 8. โครงการจ้างครูและบคุลากร 
    สนับสนุนการจัดการศึกษา 

เพื่อจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนมีครผูู้สอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน
ครบ ร้อยละ 100 
และมีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียน  

ม.ที่ 2 โรงเรียนมี
ครูผูส้อนใน
สาขาวิชาที่ขาด
แคลนครบ  
ร้อยละ 100 
และมีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน  

โรงเรียนมี
ครูผูส้อนใน
สาขาวิชาที่ขาด
แคลนครบ ร้อย
ละ 100 
และมีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน  

โรงเรียนมี
ครูผูส้อนใน
สาขาวิชาที่
ขาดแคลน
ครบ ร้อยละ 
100 
และมีบุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียน  

โรงเรียนมี
ครูผูส้อนใน
สาขาวิชาที่
ขาดแคลน
ครบ ร้อยละ 
100 
และมีบุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียน  
 
 
 

358,500 

5. ส ถ า น ศึ ก ษ า มี
กระบวนการบริหาร
และการจัดการแบบ
มีส่วนร่วม 

1. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์
  - กิจกรรมจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

เพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วม 

นักเรียนมเีครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอ
ส าหรับใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 

ม.ที่ 5 นักเรียนมเีครื่อง
คอมพิวเตอร์
เพียงพอส าหรับใช้
ในการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน  

 

นักเรียนมเีครื่อง
คอมพิวเตอร์
เพียงพอส าหรับ
ใช้ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

 

นักเรียนมี
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
เพียงพอ
ส าหรับใช้ใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

 
 

นักเรียนมี
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
เพียงพอ
ส าหรับใช้ใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

 

99,000 



46 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

5 (ต่อ) 2. โครงการพัฒนาระบบและ 
   เครือข่ายสารสนเทศ 
   - ปรับปรุงพัฒนาระบบ ICT   
   - ซ่อมแซมบ ารุงระบบ 
     เครือข่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
     และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 

เพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วม 

-ระบบเครือข่าย
สามารถใช้ได้
ครอบคลมุทั้งโรงเรยีน  
ร้อยละ 100 
 
-เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพวง
สามารถใช้งานได้เป็น
ปกติ 
 
 

ม.ที ่1,2 ระบบเครือข่าย
สามารถใช้ได้
ครอบคลมุทั้ง
โรงเรียน  
ร้อยละ 80 
เครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพวง
สามารถใช้งานได้  
ร้อยละ 80 
 

ระบบเครือข่าย
สามารถใช้ได้
ครอบคลมุทั้ง
โรงเรียน  
ร้อยละ 90 
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อ
พวงสามารถใช้
งานได ้
ร้อยละ 100 
 

ระบบ
เครือข่าย
สามารถใช้ได้
ครอบคลมุทั้ง
โรงเรียน  
ร้อยละ 100 
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ต่อพวง
สามารถใช้งาน
ได้ ร้อยละ100 

ระบบ
เครือข่าย
สามารถใช้ได้
ครอบคลมุทั้ง
โรงเรียน  
ร้อยละ 100 
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ต่อพวง
สามารถใช้งาน
ได้ ร้อยละ100 

5,000 

 3. โครงการห้องสมดุมีชีวิต 
    - การปรับปรุงภูมิทัศน์ท้ัง 
      ภายในและภายนอกห้องสมดุ 
    - จัดกิจกรรส่งเสริมการอ่าน 
    - จัดหาสื่อ 
    - จัดกิจกรรมสัปดาห ์
      ห้องสมุด 

เพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วม 

1.มีการปรับภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมในการ
ให้บริการ 
2.,มีการจัดหมวดหมู่
หนังสือเป็นระบบ
สามารถค้นหาได้
รวดเร็ว อยู่ในระดับ 
มาก 
3.มีสื่อท่ีหลากหลาย 
 
 

ม.ที ่1,2,3 1.มีการปรับภูมิ
ทัศน์ที่เหมาะสม
ในการให้บริการ 
2.,มีการจัด
หมวดหมูห่นังสือ
เป็นระบบสามารถ
ค้นหาไดร้วดเร็ว 
อยู่ในระดับ มาก 
3.มีสื่อท่ี
หลากหลาย 
 
 

1.มีการปรับภูมิ
ทัศน์ที่เหมาะสม
ในการให้บริการ 
2.,มีการจัด
หมวดหมูห่นังสือ
เป็นระบบ
สามารถค้นหา
ได้รวดเร็ว อยู่ใน
ระดับ มาก 
3.มีสื่อท่ี
หลากหลาย 
 

1.มีการปรับภูมิ
ทัศน์ท่ี
เหมาะสมใน
การให้บริการ 
2.,มีการจัด
หมวดหมู่
หนังสือเป็น
ระบบสามารถ
ค้นหาได้
รวดเร็ว อยู่ใน
ระดับ มาก 
3.มีส่ือท่ี
หลากหลาย 

1.มีการปรับภูมิ
ทัศน์ท่ี
เหมาะสมใน
การให้บริการ 
2.,มีการจัด
หมวดหมู่
หนังสือเป็น
ระบบสามารถ
ค้นหาได้
รวดเร็ว อยู่ใน
ระดับ มาก 
3.มีส่ือท่ี
หลากหลาย 

10,000 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

5 (ต่อ)   4.สถิติการเข้าใช้
บริการห้องสมุดของ
นักเรียนต่อภาคเรียน 
คิดเป็น ร้อยละ 80 
 

 4.สถิติการเข้าใช้
บริการห้องสมุด
ของนักเรียนต่อ
ภาคเรยีน 
คิดเป็น ร้อยละ 
80 
 

4.สถิติการเข้าใช้
บริการห้องสมุด
ของนักเรียนต่อ
ภาคเรยีน 
คิดเป็น 
ร้อยละ 80 
 

4.สถิติการเข้า
ใช้บริการ
ห้องสมุดของ
นักเรียนต่อ
ภาคเรยีน 
คิดเป็น  
ร้อยละ 80 
 

4.สถิติการเข้า
ใช้บริการ
ห้องสมุดของ
นักเรียนต่อ
ภาคเรยีน 
คิดเป็น  
ร้อยละ 80 
 

 

 4. งานพัสดุและสินทรัพย ์
      
 

เพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วม 

งานพัสดุมีความ
ถูกต้องตามระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุ และเป็น
ปัจจุบัน   
และมีพสัดุที่ส่งเสรมิ
การด าเนินงานของ
งานต่างๆของโรงเรียน  
อยู่ระดับ มากท่ีสุด 

ม.ที่ 2 งานพัสดุมีความ
ถูกต้องตาม
ระเบียบวา่ด้วย
การพัสดุ และเป็น
ปัจจุบัน   
และมีพสัดุที่
ส่งเสริมการ
ด าเนินงานของ
งานต่างๆของ
โรงเรียน  
อยู่ระดับ มาก 

งานพัสดุมีความ
ถูกต้องตาม
ระเบียบวา่ด้วย
การพัสดุ และ
เป็นปัจจุบัน   
และมีพสัดุที่
ส่งเสริมการ
ด าเนินงานของ
งานต่างๆของ
โรงเรียน  
อยู่ระดับ  
มากที่สุด 

งานพัสดุมี
ความถูกต้อง
ตามระเบียบ
ว่าด้วยการ
พัสดุ และเป็น
ปัจจุบัน   
และมีพสัดุที่
ส่งเสริมการ
ด าเนินงาน
ของงานต่างๆ
ของโรงเรียน  
อยู่ระดับ  
มากที่สุด 

งานพัสดุมี
ความถูกต้อง
ตามระเบียบ
ว่าด้วยการ
พัสดุ และเป็น
ปัจจุบัน   
และมีพสัดุที่
ส่งเสริมการ
ด าเนินงาน
ของงานต่างๆ
ของโรงเรียน  
อยู่ระดับ  
มากที่สุด 
 
 

130,100 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

5 (ต่อ) 5. งานการเงินและบัญชี      
 

เพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วม 

งานการเงินและบญัชี
มีความถูกต้องตาม
ระเบียบวา่ด้วยการเงิน
และบัญชีและเป็น
ปัจจุบัน อยู่ระดับ  
มากที่สุด 

ม.ที่ 2 งานการเงินและ
บัญชีมีความ
ถูกต้องตาม
ระเบียบการเงิน
การบัญชีและเป็น
ปัจจุบัน อยู่ระดับ  
มากที่สุด 

งานการเงินและ
บัญชีมีความ
ถูกต้องตาม
ระเบียบการเงิน
การบัญชีและ
เป็นปัจจุบัน  
อยู่ระดับ  
มากที่สุด 

งานการเงิน
และบัญชีมี
ความถูกต้อง
ตามระเบียบ
การเงินการ
บัญชีและเป็น
ปัจจุบัน  
อยู่ระดับ  
มากที่สุด 

งานการเงิน
และบัญชีมี
ความถูกต้อง
ตามระเบียบ
การเงินการ
บัญชีและเป็น
ปัจจุบัน  
อยู่ระดับ 
มากที่สุด 
 
 
 

2,000 

 6. งานงบประมาณและแผน 
    - จัดท าแผนพัฒนา  
      การศึกษา ระยะ 3 ปี 
    - จัดท าแผนปฏิบัติการ  
      ประจ าปี 
    - สรุปการใช้แผนปฏิบัติการ 
 

เพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วม 

โรงเรียนมีแผนพัฒนา
ฯ/แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มี
องค์ประกอบครบและ
มีการสรุปงาน/
โครงการตามแผนฯ 
ร้อยละ 100   
 

ม.ที่ 2 โรงเรียนมี
แผนพัฒนาฯ/
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและมีการ
ประเมินงาน/
โครงการ   
ร้อยละ 100 
 

โรงเรียนมี
แผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและมี
การประเมิน
งาน/โครงการ    
ร้อยละ 100 
 

โรงเรียนมี
แผนพัฒนาฯ/
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
และมีการ
ประเมินงาน/
โครงการ    
ร้อยละ 100 

โรงเรียนมี
แผนพัฒนาฯ/
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
และมีการ
ประเมินงาน/
โครงการ    
ร้อยละ 100 
 
 
 
 

300 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

5 (ต่อ) 7. งานปฏิคม เพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วม 

ความพึงพอใจในการ
ให้บริการผู้มาตดิต่อ
ราชการ อยู่ระดับ ดี
เยี่ยม  

ม.ที่ 2 ความพึงพอใจใน
การให้บริการผู้มา
ติดต่อราชการ อยู่
ระดับ มาก 

ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ผู้มาตดิต่อ
ราชการ  
อยู่ระดับ  
มากที่สุด 

ความพึงพอใจ
ในการ
ให้บริการผู้มา
ติดต่อราชการ 
อยู่ระดับ  
มากที่สุด 

ความพึงพอใจ
ในการ
ให้บริการผู้มา
ติดต่อราชการ 
อยู่ระดับ  
มากที่สุด 
 
 

3,000 

 8. โครงการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วม 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับ
การนิเทศการจัด
กิจกรรมการเรียนการ-
สอน 

ม.ที ่1-3 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการส่งเสรมิ
ให้เข้ารับการ
พัฒนาตนเอง 
ร้อยละ 90 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้า
รับการพัฒนา
ตนเอง 
ร้อยละ 90 
 

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้า
รับการพัฒนา
ตนเอง 
ร้อยละ 90 
 

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้า
รับการพัฒนา
ตนเอง 
ร้อยละ 90 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประจ าปี 2564 – 2566 
 

กลยุทธ์ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

สภาพปัจจบุัน 
เป้าหมาย  งบ 

ประมาณ 
ปี กศ.2564 ปี กศ.2565 ปี กศ. 2566 

5 (ต่อ) 9. งานบุคลากร 
    - แผนอัตราก าลัง 
    - ยกย่องเชิดชูเกียรติ/ขวัญ 
      ก าลังใจ 
    - การจัดจ้างบุคลากร 
 

เพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วม 

มีการวางแผน
อัตราก าลังครู  การ
จ้างบุคลากร  การขอ
พระราชทานเครื่อง
ราชฯและด าเนินงาน
ด้านให้ขวัญและ
ก าลังใจครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 100 

ม.ที่ 2 มีการวางแผน
อัตราก าลังครู  
การจ้างบุคลากร  
การขอ
พระราชทาน
เครื่องราชฯและ
ด าเนินงานด้านให้
ขวัญและก าลังใจ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการวางแผน
อัตราก าลังครู  
การจ้างบุคลากร  
การขอ
พระราชทาน
เครื่องราชฯและ
ด าเนินงานด้าน
ให้ขวัญและ
ก าลังใจครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
ร้อยละ 100 

มีการวางแผน
อัตราก าลังครู  
การจ้าง
บุคลากร   
การขอ
พระราชทาน
เครื่องราชฯ
และ
ด าเนินงาน
ด้านให้ขวัญ
และก าลังใจ
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
ร้อยละ 100 

มีการวางแผน
อัตราก าลังครู  
การจ้าง
บุคลากร   
การขอ
พระราชทาน
เครื่องราชฯ
และ
ด าเนินงาน
ด้านให้ขวัญ
และก าลังใจ
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
ร้อยละ 100 
 

27,000 

 



 
 
                                                                         

           ค ำสั่งโรงเรียนไม้ยำวิทยำคม 
ที่   ๓๓๗/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะ ๓ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
----------------------------------- 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยและหลักกำรส ำคัญใน
กำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน  หมวดที่ ๖  มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือให้
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนได้ด ำเนินไปอย่ำงมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน  และกำรด ำเนินกำรบริหำร
งบประมำณ ตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนมีประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำผู้เรียน  

โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม  จึงได้มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ โดยจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๔  มีกำรระดมควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะจำกคณะครู  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  
๒๕๖๔  ดังนี ้

๑.   คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
๑. นำยพิเศษ    ถำแหล่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน       ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงมลิวัลย์    พรมวงค์  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร       กรรมกำร 
๓. นำงพิชญ์สินี  สิทธิโน  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป      กรรมกำร 
๔. นำยเรืองเดช     ผิวพรรณ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน       กรรมกำร 
๕. นำงณิศวรำ     จุลฤทธิ์  หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำรและหัวหน้ำ   กรรมกำรและเลขนุกำร 
      งำนงบประมำณและแผน                

          หน้าที่    ก ำหนดนโยบำย แนวคิด  รูปแบบในกำรด ำเนินงำน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรฝ่ำย 
          ต่ำง ๆและอ ำนวยกำรเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้   
 
๒.   คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ประกอบด้วย 

๑. นำงมลิวัลย์    พรมวงค์     หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร         ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงพิชญ์สินี  สิทธิโน     หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป        กรรมกำร 
๓. นำยเรืองเดช     ผิวพรรณ    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน     กรรมกำร 
๔. นำงธนัฐศุภำ  อนันต์วรชัย    คร ู           กรรมกำร 
๕. นำงศิริมำต  วนำรักษ์     คร ู           กรรมกำร 
๖. นำงธัญญำเรศ  ก้อนแก้ว    คร ู           กรรมกำร 
๗. นำยสุริยนต ์  แสนค ำรักษ์    คร ู           กรรมกำร 
๘. นำงสำวธนัชญำ ศุภศิริภิญโญ    คร ู            กรรมกำร 
๙. นำงสำวนิศำกร โนรำช     คร ู            กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวรุจิรำ ค ำสุภำ     คร ู            กรรมกำร 
๑๑. นำงเอ่ียมฤทัย ชุมภูชนะภัย    คร ู            กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวธัญญำรัศมิ์ เพียรชนะ    คร ู            กรรมกำร 
 



๑๓. นำงสำวปิยะพร อนุ     ครผูู้ช่วย           กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวสรวีย์ นันต๊ะ     ครผูู้ช่วย           กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวปณิตำ ทองสำย     ครูผู้ช่วย           กรรมกำร 
๑๖. นำงฐณัฐธกำนต์       แก้วจ ำปำ    พนักงำนรำชกำร          กรรมกำร 
๑๗. นำยพิสุทธิ์         รำญรอน    พนักงำนรำชกำร          กรรมกำร 
๑๘. นำยไพฑูรย์  วงษ์งำม      ครูอัตรำจ้ำง           กรรมกำร 
๑๙. นำยจักรกฤช ธิโปธ ิ     ครูอัตรำจ้ำง           กรรมกำร 
๒๐. นำงสำวศุภำภรณ์     อ่อนพุทธำ    ครูอัตรำจ้ำง           กรรมกำร 
๒๑. นำยชัยมงคล          บวัลำ     ครูอัตรำจ้ำง           กรรมกำร 

          ๒๒. นำงณิศวรำ  จุลฤทธิ์     หัวหน้ำงำนงบประมำณและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          มีหน้าที ่  ๑.  เสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ตนรับผิดชอบ 
        ๒.  เป็นคณะท ำงำน  ให้ค ำแนะน ำ วิเครำะห์แผนงำน/โครงกำรและกิจกรรมแต่ละงำน 
        ๓.  จัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๔      
 
๒.   คณะกรรมการจัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่ม ประกอบด้วย 

๑.  นำงณิศวรำ  จุลฤทธิ์  คร ู             ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงธนัฐศุภำ  อนันต์วรชัย คร ู             กรรมกำร 
๓.  นำงสำวธนชัญำ ศุภศิริภิญโญ ครอัูตรำจ้ำง              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

          มีหน้าที ่   ตรวจสอบควำมถูกต้อง  จัดพิมพ์และจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ปีงบประมำณ   
           ๒๕๖๔ ให้เสร็จสมบรูณ์  
 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ 
 
  สั่ง  ณ  วันที่   ๒๒  เดือน กันยำยน   พ.ศ.๒๕๖๓  
 
 

                                                        
        (นำยพิเศษ  ถำแหล่ง) 

       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไม้ยำวิทยำคม 
 
 
 
 
 
 


